
  INTRODUÇÃO

Queridos animadores e animadoras de grupos. É com grande alegria que 
colocamos em suas mãos este instrumento maravilhoso de formação.

O grupo de cristãos que se reúnem em suas casas, em alguns lugares, são 
conhecidos como Grupos de Reflexão. Em outros, Grupos de Famílias, Grupos de 
Vivência Cristã, Pequenos Grupos, Círculos Bíblicos ou Comunidades Eclesiais de 
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Base . Não importa como são denominados, o importante é que, em todos, se vive 
a Igreja de Jesus Cristo. 

Notamos com satisfação que, impulsionados pela Igreja que deseja fazer 
das paróquias uma 'Comunidade de Comunidades', os grupos estão se 
multiplicando por toda parte e, sobretudo, os novos animadores precisam ter 
algumas noções básicas de como conduzi-los.

O animador de grupo é um mensageiro da paz e da Boa-Nova da salvação 
em Jesus Cristo. É uma pessoa abençoada por Deus, chamada a crescer na fé 
juntamente de todos os membros do grupo. Ao animador, é importante o 
testemunho de vida. E, para que as pessoas acreditem na sua mensagem, algumas 
atitudes são indispensáveis, foi o que procuramos colocar neste livrinho. 

Não se esqueça, querido animador, que o livrinho apresenta sempre o ideal 
a ser alcançado. Por isso, não desanime se você se sente ainda longe daquilo que 
pode ser. É justamente para isso que nasceu este livrinho. 

Tenha sempre certeza de que você não está sozinho. Outros milhares de 
animadores trazem no coração as mesmas preocupações que você: como dar 
Deus às pessoas? Como fazer para que o grupo persevere? Como levar as pessoas 
a encontrar-se com Jesus Cristo?

Não temos respostas para essas perguntas, no entanto, temos certeza de 
que você mesmo se surpreenderá ao ver as graças que descerão do céu sobre o 
grupo que você conduz. E não se maravilhe se alguém, um dia, disser a você: 'Eu 
senti no seu jeito de ser e de falar que era Jesus quem me falava!'. 

Basta que façamos bem a nossa parte. Tudo o mais Deus fará! 
Enfim, convidamos você, animador, a ler este livrinho, estudá-lo junto de 

outros animadores para trocar ideias, divulgá-lo e, principalmente, colocá-lo em 
prática. 

Que Nossa Senhora lhe cubra com seu manto sagrado.

Dom Mauro Aparecido dos Santos
(Arcebispo de Cascavel e Presidente do Regional Sul 2 da CNBB)
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1  No decorrer do nosso livrinho adotaremos a expressão Grupos de Reflexão.



PRIMEIRA PARTE

1.  FONTE, ESPIRITUALIDADE, ECLESIALIDADE DOS NOSSOS GRUPOS

1.1  O fundamento dos grupos na vida da Trindade

Uma das prioridades da nossa Igreja é a formação de comunidades. A 
razão disso vem do próprio Deus. Jesus nos ensinou que Deus é Trindade de 
pessoas, unidas no amor. Desde antes de irradiar o seu amor criando o 
universo, os oceanos, as constelações e a terra, Deus em si, Pai, Filho e Espírito 
Santo já era comunidade. Foram das suas mãos e coração trinitários que tudo 
saiu e, por isso, todo o universo traz os vestígios de Deus Trindade. 

A característica número 1 do cristianismo é a comunhão. Então, quando 
falamos em vida de grupo, não estamos anunciando uma novidade, pois a vida 
de comunidade encontra-se no próprio Deus: três pessoas unidas no amor. 
Juntas, as três Pessoas Divinas constituem uma família. A Família de Deus 
existe desde sempre e será assim para sempre!

O Deus dos cristãos é comunidade. Se Deus existisse desde sempre 
numa única pessoa, Ele não poderia amar: amaria quem? Ele não poderia viver 
a comunhão: partilharia a vida com quem? O ser eterno de Deus é Amor (1Jo 
4,8) e comunhão.

Jesus Cristo, vindo à terra, ensinou-nos que Deus é Trindade de Pessoas: 
Pai, Filho e Espírito Santo (Mt 28,19). O nosso Deus é uma comunidade, uma 
família que vive o doação e a partilha. 

Deus constitui o primeiro e fundamental 
grupo! Isso nos permite afirmar que todos os 
grupos de pessoas que se reúnem no amor e 
na comunhão são expressões de Deus 
Trindade em corpos humanos.

Deus é comunhão, convive e age em 
grupo, desde sempre. As suas decisões e ações 

são realizadas na comunhão dos Três. Deus não vive sozinho, solitário ou 
isolado. Ele não é individualista. Deus, antes de agir, é Amor e comunidade e, 
quando age, ama em comunhão.

Deus Comunidade criou o homem e a mulher para o amor e a 
comunhão, por isso, todo ser humano anseia por essas duas realidades 
divinas. Ao criar o homem e a mulher, Deus coloca neles a capacidade da 
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comunhão. “Desde o início, a pessoa humana é, por natureza, um ser social” 
(Gaudium et Spes, 12). Ser imagem e semelhança de Deus é ser um reflexo na 
terra, como um espelho, da realidade trinitária de Deus no céu: assim na terra 
como no céu. Tudo aquilo que Jesus nos ensinou poderia ser sintetizado em 
poucas palavras: Ele nos contou como o Pai e Ele vivem na comunhão do 
Espírito Santo e desejou ardentemente que tomássemos parte deste 
maravilhoso relacionamento: “Como todos sejam um como tu. Ó Pai estás em 
mim e eu em ti” (Jo 17,21).

Cada Pessoa Divina, na Trindade, não existe para si, mas em função das 
outras duas, junto às outras duas, nas outras duas. O que faz com que as 
Pessoas Divinas existam é a comunhão, o dom de si, o relacionar-se. Isto é: o 
Pai só é Pai porque existe o Filho. A sua existência é relacionada ao Filho; por 
sua vez, o Filho só é Filho porque tem o Pai; o Espírito Santo é o amor 
personificado entre o Pai e o Filho.

A história testemunha que “aprouve a Deus chamar os homens não só 
individualmente, sem qualquer conexão mútua, à participação de sua vida, 
mas constituí-los num só povo” (Ad Gentes, 2). 

O viver de Deus é 'ser-em-comunidade'. A Igreja, sua família sobre a 
terra, é desafiada constantemente a reviver Deus em seus relacionamentos: 
“Deus é modelo e não existe nenhum outro modelo daquilo que nós devemos 
ser como Igreja, como sociedade” (cf. Catequese Renovada, 202). 

O Catecismo da Igreja Católica afirma que “O Mistério da Santíssima 
Trindade é o mistério central da nossa fé e da vida cristã” (CIC, 234).

“Quando nós, cristãos, confessamos a Trindade de Deus, queremos 
afirmar que Deus não é alguém solitário, fechado em si mesmo, mas um ser 
solidário. Deus é comunidade, vida compartilhada, dedicação, doação 
recíproca, feliz comunhão de vida. Deus é, ao mesmo tempo, quem ama, o 
amado e o amor. Confessar a Trindade não quer dizer apenas reconhecê-la 
como princípio, mas também aceitá-la como modelo último da nossa vida. 
Quando afirmamos e respeitamos a diversidade e o pluralismo entre os seres 
humanos, na prática, confessamos a distinção trinitária de pessoas. Quando 
eliminamos as distâncias e trabalhamos para realizar a efetiva igualdade entre 
homem e mulher, entre ricos e pobres, entre próximos e distantes, afirmamos 
na prática a igualdade das pessoas da Trindade. Quando nos esforçamos por 
ter 'um só coração e uma só alma' e aprendemos a colocar tudo em comum, 
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para que ninguém tenha de passar pela indigência, estamos confessando o 
2único Deus e acolhendo em nós a sua vida trinitária” .

A maior glória que podemos dar à 
Trindade é vivermos em comunhão como Ela 
vive. A existência cristã é uma 'existência 
trinitária' e, por conseguinte, formar grupos é 
um compromisso trinitário. 

A Trindade é a forma do ser e do agir de 
Deus, a explicação de tudo aquilo que Ele 
realizou na história. Assim sendo, a Trindade é o fundamento da vida em 
grupo, em comunidade. E por isso, viver em comunhão, em grupo, é a glória de 
Deus e a salvação da pessoa humana.

Quem faz as coisas sozinho não vive a dimensão trinitária da fé, 
desconhece a beleza trinitária e vive ainda uma religiosidade não cristã. Ao 
passo que os nossos grupos podem e devem ser um espelho da Trindade, um 
jeito humano de viver a vida da Trindade, em comunhão e participação. 

Sintetizando

-         O Deus cristão é comunidade.

-         Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança.

-         Todo ser humano anseia por uma vida de comunhão.

-         A vida de comunhão dá glória a Deus.

1.2 Passagens bíblicas que testemunham a vida comunitária

A Palavra de Deus é referência constante para a nossa caminhada 
comunitária. É por isso que vamos volver nosso olhar para ela em busca de 
passagens que deem fundamento à nossa vida em grupo.

Antigo Testamento

No Antigo Testamento, Moisés, no deserto, agrupou o povo em tribos, 
em comunidades (Ex 18,21). As doze tribos representam a totalidade do povo 
e ajudam a criar identidade e unidade. O que fundamenta a tribo é a união, a 
vida em comum e a partilha. Esse modo de proceder ajuda a superar o 
egoísmo e o isolamento das pessoas. 

2  Bispos de Navarra e do País Basco, Creer hoy en el Dios de Jesucristo, Páscoa de 1986, ns. 47.49.
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O povo foi aumentando e Moisés centralizava em sua pessoa a condução 
do povo. Outrora e hoje também, as pessoas precisam de alguém que lhes 
ajude a resolver os impasses que vão se formando na convivência diária. 
Vendo o grande número de pessoas que recorria a Moisés para resolver seus 
problemas, Jetro, seu sogro, alertou Moisés que daquele modo ele não iria 
aguentar. E sugeriu: “Escolha homens capazes e estabeleça-os como chefes de 
mil, cinquenta e dez” (cf. Ex 18,13-27). Jetro sugere que, a cada dez pessoas, 
haja uma pessoa para guiar, conduzir e dirimir as dificuldades. Por que Jetro 
aconselha a criação dos grupos? A resposta encontra-se no mesmo texto: para 
Moisés não se esgotar de tanto trabalhar; para que as causas pequenas sejam 
resolvidas nos grupos; para Moisés dar conta do trabalho e para que haja paz. 
Jetro, em sua sabedoria, sabe que o povo organizado e unido soluciona seus 
problemas. 

Moisés seguiu o conselho de seu sogro e o 
povo orientado pelas pessoas sábias que tinham 
sido colocadas na frente dos grupos, resolvia 
seus problemas corriqueiros. Em momentos 
especiais toda a comunidade dos israelitas era 
convocada: “No dia 15 do sétimo mês, vocês 

farão uma assembleia santa, não realizarão nenhum trabalho e, durante sete 
dias, celebrarão a festa em honra de Javé” (Nm 29,12s). Este texto do livro dos 
Números indica que o povo, organizado em pequenos grupos, também se 
reunia em assembleias. 

Várias outras passagens do Antigo Testamento nos revelam que a vida 
em comunidade era a base da convivência do Povo Eleito. A reconstrução do 
Templo só foi possível porque a comunidade se uniu. O Templo será símbolo da 
unidade do povo. Para celebrar a reconstrução “louvaram e agradeceram a 
Javé, porque Ele é bom, porque o seu amor é para sempre” (Esd 3,11).

O povo bem instruído e conduzido por pessoas sábias anseia pela paz. 
“Tomai em vossas mãos provisão para o caminho e ide ao encontro dos que 
ameaçam a paz e dizei-lhes: Nós somos vossos servos; fazei, pois, agora acordo 
conosco” (Jos 9,11). O desejo de estabelecer uma aliança de paz nasceu no 
meio do povo, e alguns seus representantes tornaram-se mensageiros da paz 
em nome de todos. 

A história do povo de Israel é marcada pelo sentido da vivência em 
comunidade. Nenhuma pessoa é levada em consideração se não está inserida 
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na comunidade (Lv 13,44-46). No entanto, cada membro da nação se 
considera representante de todo o povo e assume em si mesmo, em seus 
compromissos de vida, as grandezas e fraquezas do povo todo. 

Na história do Povo Eleito, não se relata a existência de pequenos grupos 
de pessoas, que envolvessem os vizinhos para momentos de partilha de vida e 
oração. Havia sim a celebração nas casas, mas em família unicamente. A vida 
do povo era marcada pela oração, pelo contato com a Palavra de Deus 
anunciada pelos profetas e por uma vida religiosa que buscava corresponder 
ao amor de Javé. 

Novo Testamento: a novidade do amor recíproco

Como vimos, no Antigo Testamento, a vida comunitária está presente, 
sem, no entanto, ser uma das suas principais características. Quem realmente 
vai colocar no centro a comunidade será Jesus, que trouxe para nós o 
testemunho trinitário. Ele foi enviado pelo Pai e encarnou-se em Maria pela 
ação do Espirito Santo. A sua vida foi marcada pela comunhão constante com o 
Pai e o Espírito Santo. 

Jesus jamais perdeu de vista a comunhão com o Pai e o Espirito Santo. Ele 
jamais esteve sozinho, mesmo quando estava fisicamente só. Antes de 
qualquer decisão importante, Ele passava horas e horas em oração.

Jesus, desde pequeno, seguiu as tradições de seu povo. A sua vida iniciou 
dentro de um lar em Nazaré, onde viveu por trinta anos. Foi justamente em 
contato com Maria e José que Jesus aprendeu a falar, a rezar e a relacionar-se 
com os seus vizinhos, assumindo o modo de viver deles. Assim, por intermédio 
da vida em família, do trabalho, da vivência comunitária, da frequência à 
sinagoga, da participação na vida de seu povo, Jesus foi crescendo em idade, 
sabedoria e graça diante de Deus e dos homens e preparando-se para a sua 
missão. A Família de Nazaré foi seu primeiro grupo de vida e partilha.

a.  Jesus chamou os Doze para que estivessem com Ele (Mc 3,14)

Logo no início de sua vida pública, depois de 
ser ungido pelo Espírito Santo no batismo, Jesus 
constituiu o grupo dos Doze apóstolos e, por meio 
deles, quis dar continuidade à evangelização. Jesus 
não evangelizou sozinho, mas o fez com um grupo 
(Mc 1,16-20; Mt 10,1-33; Lc 10).        
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Ao despedir-se deste mundo, Ele não deixou nenhum livro escrito, 
nenhum sistema organizado de evangelização, mas um grupo de pessoas, os 
Doze e outros discípulos e também discípulas, com a missão de evangelizar. 
Quis que a unidade dele com o Pai fosse alargada a todos: “Pai, que todos 
sejam um como nós” (Jo 17,21).

Na parábola da videira e dos ramos (Jo 15,1-8), Jesus mostra claramente 
que ninguém faz nada sozinho, isolado dos outros. Um ramo separado do 
tronco não tem vida em si e, por isso, seca, morre. Enquanto que ligados uns 
aos outros e ao tronco, os ramos produzem muitos frutos: “Sem mim nada 
podeis fazer” (Jo 15,5). 

Jesus, mais do que pregar o Evangelho, Ele pessoalmente foi o Evangelho 
vivo, em Nazaré e na vida pública. Nele, houve harmonia entre palavras e vida: 
tudo o que Ele falou, Ele também viveu. Ele atuou no mundo sem medo; viveu 
o desapego em tudo; não se serviu de privilégios e, sobretudo, priorizou a 
caridade e o amor recíproco. 

Jesus evangelizou as pessoas uma a uma, aproveitando cada encontro, 
mesmo que casual: Zaqueu, a Samaritana, Nicodemos, os três irmãos de 
Betânia, o ladrão arrependido acolhido por ele no alto da cruz, são alguns 
exemplos.

b.  Jesus foi o primeiro animador de grupo

A principal pastoral de Jesus, por assim dizer, foi formar o grupo dos 
discípulos. Em alguns momentos especiais, Jesus chamou junto a si três deles: 
Pedro, Tiago e João. Serão esses três as colunas da sua Igreja depois que o 
Mestre não estiver mais presente fisicamente. 

Nos momentos difíceis e de dor, Jesus contou com a presença junto a si 
de Pedro, Tiago e João. Esses três o acompanharam na ocasião da morte da 
filha de Jairo. Naquela ocasião, quando chegaram na casa do chefe da 
sinagoga, havia bastante agitação, e as pessoas choravam e se lamuriavam 
muito. Os três presenciaram aquele momento de suspense, mas acreditando 
no que havia dito o Mestre a Jairo pouco antes “não tenhas medo, apenas crê”, 
eles puderam ver a ressurreição da menina e ficaram cheios de admiração (cf. 
Mc 5,35-43).

No Horto das Oliveiras, Jesus quis que os mesmos três o 
acompanhassem no seu momento de angústia e dor. “Quando chegaram ao 
Getsêmani, Jesus disse aos discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou rezar. 



08

E pediu a eles: Ficai aqui e vigiai” (cf. Mc 14,32-34). Nesta passagem, percebe-
se claramente quanto as pessoas do grupo podem ajudar nos momentos de 
dor.

Além dos três, Jesus organizou outros grupos. O tempo melhor da vida 
pública dele foi dedicado para formar a pequena comunidade dos Doze, na 
convivência fraterna, na catequese, na oração. “Jesus e seus discípulos 
atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois 
estava ensinando a seus discípulos” (Mc 9,30-31). 

Tem outro grupo de pessoas evangelizadas por Jesus, aquele dos setenta 
e dois. Estes tornam-se também evangelizadores. Ele descentralizou a missão. 
Segundo o Evangelho de Lucas, Jesus escolheu outros setenta e dois discípulos 
e enviou-os, dois a dois, à sua frente, a toda cidade e lugar para onde Ele 
mesmo devia ir (Lc 10,1).

Para demonstrar mais uma vez quanto Ele amava seu grupo, prometeu: 
“E quando eu for e lhes tiver preparado um lugar, voltarei e levarei vocês 
comigo, para que onde eu estiver, estejam vocês também” (Jo 14,2).

Além de dedicar-se com afinco ao grupo, Jesus também evangelizou as 
multidões, mas, sobretudo, amou intensamente quem lhe estava diante no 
momento presente da vida. Jesus amou com gestos e palavras. No episódio do 
jovem rico, o evangelista Marcos percebeu o amor até mesmo no olhar do 
Mestre: “Jesus, fitou-o com amor” (Mc 10,21). 

c.  Os novos seguidores de Jesus serão assinalados em nome da            
Trindade Santa

Após sua ressurreição, antes de voltar para o Pai, Jesus reuniu seus 
discípulos para confiar-lhes a missão: “Foi-me dada toda a autoridade no céu e 
na terra. Ide, pois, fazer discípulos entre todas as nações e batizai-as em nome 
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo o que vos 
tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos” 
(Mt 28,19-20).

Os novos discípulos são assinalados pela vida trinitária. Seguirão os 
ensinamentos de Jesus e poderão contar com a sua presença.

No dia de Pentecostes, os Doze, junto de Maria, Mãe de Jesus e outros 
seus discípulos, estavam reunidos quando receberam o Espírito Santo. 
Passaram, então, a anunciar, em grupo, o Evangelho do Mestre, assumindo 
assim o modo de evangelizar de Jesus (At 2,14). 
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d.  Os apóstolos são construtores de comunidades

Nos Atos dos Apóstolos encontramos o relato de atividades da Igreja 
nascente que vive e age em comunhão: “Perseveravam na doutrina dos 
Apóstolos, viviam unidos e tinham tudo em comum, tinham uma só alma e um 
só coração. Vendiam seus bens e repartiam entre si. Louvavam a Deus e 
cativaram a simpatia do povo” (cf. At 2,42-47).

O Apóstolo Paulo, inspirado pelo 
Espírito Santo, segue a mesma metodologia 
dos evangelizadores de Jesus, isto é, forma 
grupos e cria comunidades, nas quais deixa 
coordenadores bem formados para animá-
los. Paulo formou evangelizadores e fundou 
grupos de evangelização. Tais grupos são 
conhecidos como 'Igreja doméstica'. 

Segundo o documento 104 da CNBB, os cristãos se reuniam em 
comunidades domésticas e não em igrejas pequenas ou grandes, que nem 
sequer existiam. Como vimos, “Paulo Apóstolo prefere usar a expressão Igreja 
Doméstica (Domus Ecclesiae), indicando que as comunidades se reuniam na 
casa dos cristãos. As comunidades cristãs de Jerusalém, Antioquia, Roma, 
Corinto, Éfeso, entre outras, são comunidades formadas por Igrejas 
Domésticas, sendo que as casas serviam de local de acolhida dos fiéis para 

3
ouvir a Palavra de Deus, repartir o pão e viver a caridade que Jesus ensinou” . 

e.  A Igreja dos inícios acontecia nas casas

Nos primeiros tempos da Igreja, por cerca de 200 anos, os encontros se 
realizavam nas casas, como grupos de oração e reflexão. Sobre os primeiros 
cristãos, se escreveu: “Partiam o pão pelas casas e tomavam a refeição com 
alegria e simplicidade de coração” (At 2,46). Nas saudações finais da carta aos 
Colossenses, Paulo escreve: “Saudai, por mim, os irmãos de Laodicéia, 
especialmente Ninfa e a Igreja que se reúne em sua casa” (Cl 4,15). O mesmo 
se repete nas saudações a Áquila e Prisca na carta aos Romanos (Rm 16,3-5). 
As casas são o lugar de encontro, visto que o templo e as sinagogas fecharam 
suas portas aos Doze e a Paulo. A partir deste momento, para eles, a casa de 

3 CNBB, Comunidade de Comunidades: Uma nova Paróquia, Edições CNBB, 2013, n. 46.
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Deus não é mais um templo, uma construção, mas é o próprio grupo que se 
reúne. Jesus, de fato, disse: “Onde dois ou mais estão reunidos em meu nome 
eu estou no meio deles” (Mt 18,20). Nos primeiros tempos da Igreja era forte a 
consciência de que onde estão dois ou mais cristãos, aí está a Igreja, a morada 
de Deus. A Igreja do início foi assim! Era uma Igreja doméstica marcada por um 
maravilhoso relacionamento entre as famílias.

Desse modo, os primeiros cristãos fizeram uma forte experiência de 
comunhão. “A dimensão comunitária é fundamental na Igreja, pois se inspira 
na própria Santíssima Trindade, a perfeita comunidade de amor. Sem 

4comunidade, não há como viver autenticamente a experiência cristã” .

Sintetizando

-   A história do povo de Israel é marcada pela vida em comunidade.

-   Jesus reúne ao redor de si um grupo que depois dele, em comunhão com 
Ele, continuará a sua missão.

-   Os apóstolos por onde passam estabelecem comunidades.

-   A Igreja dos primeiros tempos é doméstica, estilo família, comunitária.

1.3 Historicamente a Igreja se organizou em paróquias

A dimensão comunitária da fé cristã conheceu diferentes formas de se 
concretizar historicamente, desde a Igreja Doméstica até chegar à paróquia na 
acepção atual. 

“No tempo dos apóstolos e das primeiras pregações do cristianismo, a 
civilização urbana se expandia pela bacia do mar Mediterrâneo, e as cidades 
promoviam uma revolução social e cultural. Paulo apóstolo funda, então, 
comunidades nas cidades mais importantes do Império. Isso implica entrar na 
nova organização social que emergia e, assim, modificava o estilo 
predominantemente rural de ser comunidade a partir da experiência da 
Palestina. Dessa forma, cresce uma rede de comunidades cristãs urbanas. 
Enquanto as comunidades do cristianismo palestinense eram profundamente 
itinerantes, a proposta de Paulo passa para um cristianismo que se fixa de 
forma sedentária. Paulo faz da casa a estrutura fundamental das igrejas por ele 
fundadas. A casa era a estrutura básica da sociedade e estava ligada à sua 

4  IDEM, n. 42.
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totalidade. Trata-se de garantir comunidades em que se encontram relações 
5interpessoais, a comunhão de fé e a participação de todos” . 

“Quando, em Roma, o cristianismo adquiriu a 
forma de uma organização central, este começou           
a influenciar as Igrejas Domésticas. Com o 
crescimento do número de cristãos, após o edito de 
Tessalônica (ano 381), quando Teodósio era o 
imperador, as Igrejas Domésticas ficaram abaladas. 

6
As assembleias cristãs tornam-se cada vez mais massivas e anônimas” . 

Continua o texto 104 da CNBB: “A antiga relação igreja-casa se 
enfraquece e se faz a introdução das paróquias territoriais. Desaparecem as 
fronteiras entre a comunidade eclesial e a sociedade civil e se identifica a 
paróquia com a igreja paroquial, caracterizada pelo local de reunião ou o 

7templo” . 

A partir do século IV aparece, de um lado, a diocese e, de outro, a 
paróquia. Desde então, a paróquia se tornou estrutura básica da Igreja 
perdurando até os dias de hoje. Durante os dezesseis séculos de história, a 
paróquia sofreu poucas mudanças. No entanto, diante da mudança de época 
que vivemos, em nosso tempo, torna-se urgente a sua renovação.

1.4 Renovação paroquial por meio de pequenas comunidades e grupos

A principal função da Igreja é evangelizar! E ela evangeliza quando dá 
testemunho de vida comunitária. Há muito tempo a Igreja da América Latina 
intuiu que a renovação paroquial acontecerá pela multiplicação de pequenas 
comunidades. 

Buscamos nos documentos de Puebla, Santo Domingo e Aparecida 
algumas passagens para evidenciar como a Igreja, há anos, vem apontando 
este caminho. Começamos pelo documento de Puebla de 1979: “Nas 
pequenas comunidades cresce o relacionamento interpessoal na fé, a vivência 
da Palavra de Deus, a participação na eucaristia, a comunhão com os pastores 
e um maior compromisso social. Nelas se acentua o compromisso com a 
família, com o trabalho e a comunidade local. A multiplicação das pequenas 
comunidades é um fato eclesial relevante, novo (cf. Puebla, 629 e 640). 

5 IDEM, n. 47.
6 IDEM, n. 48.
7 IDEM, n. 49.
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O documento de Santo Domingo de 
1992 enfatiza: “A paróquia, comunidade de 
comunidades e movimentos, acolhe as 
angústias e esperanças dos homens, anima e 
orienta a comunhão, participação e missão. 
Não é principalmente uma estrutura, um 
território, nem edifício, é a família de Deus. É 

preciso renovar as paróquias mediante pequenas comunidades eclesiais” 
(Documento de Santo Domingo, 58 e 60). 

Ante das Conferências de Puebla e Santo Domingo, o Papa Paulo VI havia 
escrito: “As pequenas comunidades são a esperança da Igreja” (Evangelii 
Nuntiandi, 58). 

Aprofundando o que havia sido proposto nas conferências anteriores, os 
bispos da Conferência de Aparecida pedem reiteradamente que as paróquias 
se transformem “cada vez mais em comunidades de comunidades” 
(Documento de Aparecida, 99, 179, 309) e, para isso, “exige a reformulação de 
suas estruturas, para que seja uma rede de comunidades e grupos, capaz de se 
articular, conseguindo que os participantes se sintam realmente discípulos e 
missionários de Jesus Cristo em comunhão” (Documento de Aparecida, 172).

O grupo de pessoas, que se reúnem regularmente, ajuda seus membros 
a serem discípulos missionários através do encontro com Cristo, da conversão, 
do discipulado, da comunhão e da missão (cf. Documento de Aparecida, 278).

A Igreja do Brasil vive um momento intenso de renovação das paróquias. 
A sensibilidade atual da sociedade, a situação social de desamparo e o deserto 
espiritual exigem que a Igreja se torne cada vez mais um espaço de acolhida, 
um lar para os necessitados. É justamente neste sentido que as paróquias 
estão sendo convocadas a se transformar em espaços de convivência familiar. 
A paróquia pode e deve ser a casa que abriga relacionamentos autênticos, 
relacionamentos guiados pela gratuidade. 

“A ideia de paróquia como casa, entretanto, pretende fornecer o 
conceito de lar, ambiente de vida, referência e aconchego de todos que 
transitam pelas estradas da vida. Recuperar a ideia de casa não significa fixar 
um território ou lugar, mas garantir o referencial para o cristão peregrino 
encontrar-se no lar. É uma estação, uma parada no caminho para a pátria 
definitiva. Uma estação para prosseguir na estrada de Jesus e com Ele nos 
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deter na casa dos amigos, como fazia em Betânia, na casa de Marta, Maria e 
8Lázaro” .

Sintetizando

-   A principal função da Igreja é evangelizar.

-   Evangelizar em comunhão fraterna é condição para que a missão 
produza frutos de salvação.

-   As pequenas comunidades são a esperança da Igreja.

-   A Igreja é casa que abriga a todos, especialmente os necessitados.

1.5 A vida em grupos realiza a essência da Igreja

Os ensinamentos de Jesus e a prática da comunidade primitiva revelam 
algo constitutivo na vida da Igreja: a vivência em comunidade. Durante os 
séculos, por toda parte onde foi implantada, a Igreja construiu comunidades.

a.  A comunhão gera a presença de Deus vivo

Pode ser que já nos perguntamos: Por que Jesus enviou os discípulos 
dois a dois acrescentando que eles foram enviados onde Ele próprio devia ir? A 
resposta encontramos nas mesmas palavras de Jesus. Ele disse: “Onde dois ou 
três estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles” (Mt 18,20). 
Quando os discípulos estão unidos em nome de Jesus, isto é, reunidos no seu 
amor, Ele próprio se faz presente. 

Essas palavras de Jesus continuam valendo 
também para nós, discípulos seus, que nos 
reunimos em pequenos grupos para rezar e 
partilhar a vida. Consequentemente, as ações 
concretas que realizamos em favor dos irmãos, 
de modo especial os menos favorecidos, são 
ações realizadas pelo próprio Jesus. 

Dom Murilo S. Ramos Krieger, na introdução do livrinho sobre a 
espiritualidade e missão do animador de grupo, produzido pela Arquidiocese 
de Florianópolis, destacou que o objetivo dos grupos é “criar a presença de 
Jesus Cristo em nosso meio. Foi Ele mesmo que nos deu esse poder: Onde dois 

8 IIDEM, n. 73.
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ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles (Mt 
918,20)” . Reunir-se em nome de Jesus, viver a comunhão, atrai a presença de 

Jesus. A sua presença faz arder o coração, assim como aconteceu para os 
discípulos que caminhavam para Emaús. Depois de ter caminhado e iluminado 
a vida deles com a sua Palavra, Jesus, no momento da partilha deixou-se 
reconhecer por eles, que disseram: “Não ardia o nosso coração enquanto Ele 
nos falava pelo caminho?” (Lc 24,32).

A mesma coisa experimentamos nós quando no grupo são comunicadas 
as dores, as tristezas e alegrias, quando, iluminados pela sua palavra, 
realizamos a partilha. Sentimos arder o coração. 

O que é preciso fazer para receber a graça da presença de Deus em nosso 
grupo? Um texto do Papa João Paulo II nos responde essa pergunta. Ele indica 
o amor ao irmão, vivido concretamente, por uma espiritualidade de 
comunhão como condição para criar a unidade: “Espiritualidade da comunhão 
significa em primeiro lugar ter o olhar do coração voltado para o mistério da 
Trindade, que habita em nós e cuja luz há de ser percebida também no rosto 
dos irmãos que estão ao nosso redor. Espiritualidade de comunhão significa 
também a capacidade de sentir o irmão de fé como 'um que faz parte de mim', 
para saber partilhar suas alegrias e seus sofrimentos, para intuir seus anseios e 
dar remédio às suas necessidades, para oferecer-lhe uma verdadeira e 
profunda amizade. Espiritualidade de comunhão é ainda a capacidade de ver 
antes de mais nada o que há de positivo no outro, para acolhê-lo e valorizá-lo 
como dom de Deus: um 'dom para mim', como o é para o irmão que 
diretamente o recebeu. Por fim, espiritualidade da comunhão é saber 'criar 

10
espaço' para o irmão, levando 'os fardos uns dos outros' (Gl 6,2)” .

b.  A reciprocidade é o coração do Evangelho

A vida de comunhão é alimentada pelo amor concreto ao irmão, que 
tende a se tornar recíproco. O amor é o início e o fim do comportamento 
cristão. É uma vida que circula de Deus para o homem e do homem para Deus, 
mas passando pelo irmão. É como se existisse um triângulo: nós, o irmão e 
Deus. O apóstolo João é quem fala dessa característica do amor que é a 
reciprocidade. 

9 KRIEGER, Murilo, Igreja nas casas, Florianópolis, 2002, p. 4.
10JOÃO PAULO II, Novo Millennio Ineunte, n. 43.
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Toda a segunda parte do Evangelho de João mostra Jesus junto aos seus 
sob o pano de fundo significativo da última Ceia: os discípulos ao redor de 
Jesus representam a Igreja e é, portanto, à comunidade cristã que Jesus dirige 
as suas últimas palavras no discurso de adeus.

Nesse longo discurso (capítulos 13 a 17), João aplica o ensinamento de 
Jesus sobre o amor ao próximo, revelando que o amor tende a se tornar 
comunhão e reciprocidade. O amor que provém de Deus culmina na 
reciprocidade, tende à vida de unidade como seu fim. O ponto mais alto se dá 
quando Jesus, rezando ao Pai, diz: “Pai, que todos sejam um assim como tu e 
eu somos um” (Jo 17,21). 

Sintetizando

-   A Igreja existe nas suas comunidades.

-   A comunhão vivida no grupo atrai a presença de Deus.

-   O amor concreto ao irmão gera a comunhão e a reciprocidade.

-   O amor recíproco é o coração do Evangelho: assim na terra como no céu. 

1.6 A dimensão pastoral dos grupos

Com o Papa Francisco, a Igreja reencontrou a alegria, o entusiasmo e o 
ardor. O Papa está imprimindo um novo modo de ser Igreja. No entanto, 
precisará muito até que a Igreja inteira se renove. Ainda há fiéis batizados não 
evangelizados e, por isso, não podemos continuar sendo uma Igreja que se 
limita a distribuir sacramentos, sem a devida evangelização. Daí a razão 
pastoral dos Grupos de Reflexão como um dos meios de evangelização. 

Nesses grupos, pequenas células das comunidades e da paróquia, a 
Igreja acontece nas ruas, nas casas, nos bairros e condomínios. Não se 
constroem somente templos de pedra ou madeira, mas comunidades vivas. 

Com os Grupos de Reflexão, temos um 
novo modo de ser Igreja: é a Igreja missionária 
que sai às ruas. Sim, vai ao encontro do povo, lá 
onde o povo está. Não permanece na sacristia, 
nem na secretaria paroquial, nem no grupinho 
em que as pessoas se conhecem há 

tempo dentro de algum movimento. A Igreja tem que estar mais perto do 
povo. Em vez de ficar reclamando que o povo não vem às missas, às nossas 
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reuniões, nós é que temos de ir ao encontro do povo, ir aonde o povo está. Os 
verbos ir, sair, partir, caminhar, tão próprios da atividade missionária, são 
muito usados no livro dos Atos dos Apóstolos para falar da atividade 
missionária das primeiras comunidades cristãs. Reavivar a Igreja nas casas 
significa reaproximar-se daquela realidade missionária. 

Nos grupos, há continuidade da 
catequese, facilita-se a catequese familiar, 
acontece a catequese de adultos, os ministérios 
vigoram, o encontro é personalizado, os 
problemas podem ser resolvidos com diálogo, 
eficiência e praticidade. 

A cultura urbana estimula o anonimato e o 
individualismo. Nenhum prédio tem janelas 
para o lado de dentro, pois propositalmente são construídos desta forma para 
as pessoas não se encontrarem. Mas, no fundo do coração, as pessoas 
anseiam pela comunhão. O ser humano moderno não suporta a solidão, nem 
a massificação, mas quer a comunhão, o encontro, o diálogo, a comunidade. 
Os pequenos grupos oferecem oportunidade de encontro, de amizade e de 
entreajuda. 

Sintetizando

-   Os grupos como meios eficientes de evangelização.

-   Por meio dos Grupos de Reflexão a Igreja vai ao encontro das pessoas, 
assim como pede o Papa Francisco. 

-   Uma Igreja missionária que vai à busca da ovelha desgarrada.

-   Os grupos ajudam a vencer o isolamento e a solidão.

1.7  Fortificados pela comunhão, lançados em prol do irmão

A vinda do Papa Francisco para o Brasil, 
por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, 
deixou marcas profundas na Igreja. Não 
obstante ele ter vindo para os jovens, a sua 
palavra e exemplo estão rejuvenescendo a 
Igreja inteira, muito além do próprio Brasil, que 
o recebeu.
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a.  Palavras e gestos do Papa Francisco

Dos vários discursos do Papa, recolhemos aqui alguns trechos que nos 
ajudam a entender o rumo que o Espírito Santo está indicando para a Igreja de 
hoje. 

O Papa nos pediu para sairmos à rua. “Não podemos ficar enclausurados 
na paróquia, em nossa comunidade, em nossa instituição paroquial ou em 
nossa instituição diocesana, quando tantas pessoas estão esperando o 

11Evangelho” . Está claro que o Papa Francisco não quer uma Igreja que fica 
apenas cuidando de si mesma, quase se enfeitando diante do espelho. Ele 
quer uma Igreja que saia do isolamento, levando o Evangelho para o mundo. 
Igreja próxima da vida das pessoas, falando uma linguagem compreensível, 
sobretudo, aos mais simples.

Francisco várias vezes insistiu que 'estendamos a mão a quem vive em 
dificuldade'. Referindo-se à Madre Teresa de Calcutá, enfatizou: 'Devemos 
estar muito orgulhosos da nossa vocação, que nos dá oportunidade de servir a 
Cristo nos pobres'. 'Devemos ir até eles como faz o Bom Pastor'.

O Papa insistiu que a Igreja seja mãe que não exclui ninguém. E fazia com 
os braços o gesto da mãe a embalar uma criança. Uma mãe não exclui, não 
maltrata, não fere ninguém, mas ama incondicionalmente.

Desafiou-nos a ter 'coragem de ir contra a corrente'. A expressão foi 
recorrente, quase sempre dirigida aos jovens, descrevendo os traços da 
cultura do provisório e do descartável, do comodismo, da exclusão e da morte. 
Contrariar essa corrente é ser Igreja profética. 'Não se cansem de trabalhar por 
um mundo mais justo e mais solidário! Não desanimem, não percam a 
confiança, não deixem que se apague a esperança'.

Ainda segundo o Papa, a Igreja não condena nem impõe verdade 
alguma. Ela antes foi alcançada e transformada pela verdade que é Cristo e, 
por isso, não pode deixar de testemunhá-lo; defendendo a vida, que é um dom 
de Deus, defendendo a família constituída pelo amor e aberta à geração dos 
filhos. 

E o testemunho precisa ser alegre. No encontro reservado aos bispos do 
Brasil, Francisco fez uma longa consideração sobre um certo desânimo que 
assola as pessoas. 'É grande hoje a sensação de abandono e solidão. Faz falta 

11 FRANCISCO. Palavras do Papa Francisco no Brasil. São Paulo, Paulinas, 2013, p. 73.
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uma Igreja que não tenha medo de entrar na noite dos homens', disse o Papa. 
'Precisamos de uma Igreja capaz de lhes fazer companhia'.

Enfim, o Papa, com entusiasmo, disse: 'Mostrem com a vida que vale a 
pena gastar-se por grandes ideais'. Talvez aquilo que mais tem encantado as 
pessoas é que as palavras do Papa foram, de ponta a ponta, confirmadas com 
sua vida e coerência. A simplicidade, a alegria, a coragem, o bom humor o 
acompanharam em todos os encontros. Encontros de alma aberta, entrevistas 
de câmera aberta, conversa direta com jornalistas, coração aberto sem receio 
de nenhum tema, mesmo os mais polêmicos, mostraram que o Papa quer uma 
Igreja que não tem nada a esconder nem disfarçar.

Francisco inaugurou um novo estilo de ser papa. Nada de excepcional. 
Pelo contrário, uma pessoa normal, que carrega sua mala, prefere morar e 
fazer refeições com outras pessoas, não exclui nem discrimina ninguém, não 
pensa em cansaço, dedica-se em atenção para com todos.

b.  Nos grupos acontece oração, reflexão, ação e celebração

O Papa Francisco parece que estava falando diretamente aos 
animadores e pessoas que participam dos grupos. 

De fato, os Grupos de Reflexão fazem acontecer a Igreja nas casas, no 
cotidiano da vida; garantem a presença do Evangelho na vida do povo; 
favorecem ao povo simples a participação em um grupo de vivência da fé e do 
amor; promovem uma aproximação entre a Igreja de hoje e a Igreja das 
primeiras comunidades cristãs e são a mão estendida de Deus aos 
necessitados. 

Podemos evidenciar, nos pequenos grupos, quatro características:

O que aprofundamos até agora nos ajuda e entender que, caminhando 
juntos, em grupos, chegaremos mais fácil até Deus. Mas não só isso! A 
meditação e estudo da Palavra devem suscitar uma série de iniciativas 
concretas em favor dos irmãos, pelas quais a Palavra de Deus se torna ação. 
Como? 
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Façamos alguns exemplos:

- Chegou uma nova família em nosso bairro, em nossa quadra? É hora de o 
grupo se unir e fazer uma acolhida calorosa.

- A Campanha da Fraternidade é sempre direcionada para realidades de 
sofrimento e grupos excluídos. Que tal se o Grupo de Reflexão fosse 
visitar idosos nos asilos, ou crianças órfãs. Todos voltariam com o 
coração cheio de alegria, e Jesus, naquelas pessoas seria consolado!

- Se em nossa comunidade percebemos que alguém não tem casa, 
reunamo-nos em mutirão e com um pouco de partilha de cada um, 
Jesus, naquele irmão, terá um lar! Todos receberão em troca não 
somente o capital e sim a medida de Deus, que é 100 vezes mais!

 Ou ainda:

- O aniversário do seu José poderia ser lembrado não só pela sua esposa e 
seus filhos, mas também ser festejado com os membros do grupo!

- Os membros do nosso grupo poderão fazer a festa junina juntos!

- Quem sabe se poderá também celebrar alguma missa no setor, reunindo 
vários grupos propiciando uma atmosfera de família entre todos!

- A união faz a força: juntos, teremos mais vez e voz junto às autoridades 
quando reivindicarmos algo para nossa comunidade.

Jesus é Deus e homem! A Divindade uniu-se à humanidade, por isso, um 
grupo que se reunisse somente para rezar e refletir, mas não encarnasse nas 
realidades humanas aquilo que refletiu, certamente não conseguiria 
perseverar por muito tempo. A oração e a ação caminham de braços dados! 

Uma Igreja familiar, unida, engajada, vibrante, alegre, linda, atraente. 
Quem ousaria dizer não a uma Igreja assim?

 Sintetizando

-  Vivemos um impulso missionário novo na Igreja.

-  Jesus é Deus e homem: além da dimensão espiritual, é necessário um 
engajamento concreto dos Grupos de Reflexão. 

-  A Igreja atual nos impulsiona à missão, a ir em busca das pessoas que 
não participam da comunidade.
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2.  A VIDA EM GRUPO: UM NOVO JEITO DE SER IGREJA

2.1  Identidade e objetivo dos grupos

O que é um Grupo de Reflexão?

-   É um grupo de cristãos e cristãs que se reúnem nas próprias casas, a 
exemplo das primeiras comunidades cristãs, para rezar, refletir e 
partilhar à luz da Palavra de Deus a realidade do dia a dia, com o 
compromisso de ações práticas para a transformação da realidade.

-   É um grupo de cinco ou mais  
famílias que querem fazer a 
experiência do encontro com o Deus 
do amor e da vida; famílias que 
querem aprender a prática da 
oração em comum, da vivência 
fraterna. 

-   São grupos que reúnem cerca de 
doze pessoas. Quando aumentam 
demasiado os membros do grupo, aconselha-se formar um novo grupo, 
pois é importante que o grupo não seja muito numeroso para que a 
todos seja dado tempo para falar. 

-   São famílias que, quando se reúnem, transformam seus lares em igrejas 
domésticas. 

-   É um lugar onde as famílias se encontram, se conhecem, se tornam 
amigas; partilham entre si as alegrias e as dificuldades. Nos grupos as 
famílias caminham juntas para Deus.

-   É um lugar em que as pessoas são valorizadas, conhecidas pelo nome; no 
grupo todos se sentem iguais, filhos e filhas de um mesmo Pai.

-   O grupo é um novo jeito de ser Igreja: uma Igreja que vai ao encontro das 
pessoas; uma Igreja que acontece nas casas, nos prédios, nas ruas, nas 
favelas, nos bairros; uma Igreja que nasce do povo; uma Igreja que liga a 
Palavra de Deus, a fé e a vida.

-   O grupo é um meio eficiente de evangelização na cidade e no interior.

-   É um berço de carinho e ternura para com o povo simples, onde as 
pessoas mais carentes poderão ser atendidas em suas mais urgentes 
necessidades. 



-   Nos grupos, acontece a catequese permanente com adultos, crianças e 
jovens, um lugar onde todos aprendem e ensinam.

-   O grupo é um canteiro onde surgem novas lideranças, carismas e 
serviços; é o chão de onde brotam as pastorais.

Todos conhecemos o ditado: 'uma andorinha só não faz verão'. Do 
mesmo modo, uma gota d'água não faz a chuva, e um único tijolo não faz a 
casa. Uma só família não muda o mundo, mas reunidas em grupo as famílias 
são Igreja! E isso faz diferença!

2.2  O que queremos com os grupos?

-   Favorecer as pessoas, sobretudo as 
famílias vizinhas, que se conheçam e 
criem laços de união, amizade e 
solidariedade.

-   Favorecer aos fiéis a oportunidade de 
viverem com simplicidade a vida cristã.

-   Dar voz e vez a todas as pessoas, sobretudo, aos mais humildes.

-   Ajudar as pessoas a descobrirem a ação de Deus no dia a dia de suas 
vidas.

-  Ajudar o povo a beber de sua própria sabedoria.

-   Evangelizar, a exemplo de Jesus, pela Palavra de Deus e pelo 
testemunho.

-   Tornar a Palavra de Deus mais conhecida.

-   Animar as pessoas para a vida comunitária a exemplo da Santíssima 
Trindade.

-   Superar o anonimato, o individualismo, a divisão, o egoísmo, o espírito 
de competição e a ganância que o mundo de hoje instiga nas pessoas.

-   Despertar e exercitar a consciência da 
cidadania cristã.

-   Provocar a consciência crítica diante da 
realidade social, política e econômica.

Disse-nos o senhor Pedro: A participação 
no grupo melhorou bastante o conhecimento e 
a amizade entre os nossos vizinhos. Eu mesmo, 
antes de participar dos grupos, não conhecia as 
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pessoas que moram na minha rua. Hoje, nos ajudamos, somos amigos, e a vida 
cristã é muito diferente de antes. Só agora posso dizer que, de fato, somos 
vizinhos!

2.3  Por que criar Grupos de Reflexão?

-   O nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. 
Foi esse Deus Trindade que criou o 
homem e a mulher à sua imagem e 
semelhança. Cada um de nós traz em si os 
traços de Deus Trindade, isto é, um anseio 
profundo de viver em comunhão. E, 
quando conseguimos viver em comunhão, 
sentimos uma grande alegria interior, pois experimentamos um 
pouquinho a vida de Deus.

-   No grupo, vive-se o amor, a partilha e se faz a experiência da comunhão. 
Na pequena comunidade, as pessoas são acolhidas com mais carinho, e 
a união entre todos se torna mais forte que na comunidade em geral.

-   O mundo de hoje tenta abafar a fé no coração das pessoas. Precisamos 
nos unir, fazer a experiência dos discípulos de Emaús que sentiram seus 
corações arder enquanto Jesus estava com eles, para termos força de 
testemunhar a fé ao nosso redor. Quem participa dos grupos se 
entusiasma no seguimento de Jesus. 

-   Existem pessoas que se unem para fazer o mal. No grupo, nos unimos 
para termos mais força pra fazer o bem e assim socorrer quem está 
padecendo diante dos nossos olhos e que, sozinhos, não conseguimos 
ajudar.

-   Os Grupos de Reflexão ajudam a evangelizar cristãos que são batizados, 
mas não evangelizados, que vivem numa Igreja em que há ainda pouca 
evangelização e muita sacramentalização. 

-   Queremos formar Grupos de Reflexão 
para que ninguém se sinta sozinho, na 
solidão, abandonado numa vida triste. 
Precisamos viver em comunhão para nos 
mostrarmos ao mundo com o rosto alegre 
e testemunharmos que a felicidade jorra 
de uma única fonte: Deus.
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Contou-nos a senhora Izabel: Um dia, faltou água em minha casa, e eu fui 
até a casa da vizinha para perguntar se na casa dela havia água. Cheguei lá e 
notei que tinha muita gente rezando. Também eu entrei e rezei. Depois 
daquele dia, eu nunca mais deixei de participar do grupo e estou muito feliz.

2.4  Por que os Grupos de Reflexão acontecem nas casas?

A casa dos cristãos é um ambiente 
sagrado porque é chamada a ser um reflexo da 
casa de Nazaré, a casa que hospedou a Sagrada 
Família. 

-   A casa é aquele lugarzinho que não 
trocamos por nenhum outro. Quem 
esteve longe de casa sabe muito bem 
como é bom retornar. Mas não é só isso: muitas vezes, Deus se revela a 
nós em nossa própria casa. Foi assim com Maria que recebeu o anúncio 
do Salvador em sua casa (Lc 1,25ss). 

-   Jesus gostava de ir às casas das pessoas: foi na casa de Zaqueu, de Marta 
e Maria, que eram seus amigos, foi na casa da sogra de Pedro, na casa de 
Simão e muitas outras. Jesus dava tanta importância às casas que os 
Evangelhos nos contam 18 parábolas sobre a vida doméstica. 

-   E mais: Jesus mandou celebrar a Páscoa numa casa (Mt 26,28). Enviando 
os discípulos em missão, pediu que entrassem nas casas para 
evangelizar (Mc 6,10); que levassem a paz nas casas (Lc 10,5) e a última 
ceia realizou-se numa casa (Mt 26,18).

-   Os apóstolos juntamente com Maria estavam reunidos em uma casa 
quando desceu o Espírito Santo, no dia de Pentecostes (At 1,13-14). 

-   A Igreja primitiva evangelizava nas casas: 
“De casa em casa não cessavam de 
ensinar” (At 5,42; 20,20). 

-   A casa era o lugar onde se reunia a Igreja 
dos primeiros tempos. Por cerca de 200 
anos, quando não havia igrejas ou 
templos, foi a casa que aqueceu a vida da 

comunidade cristã. Os primeiros cristãos se reuniam nas casas para 
rezar, refletir, partilhar o pão e celebrar (At 2,42-47).
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-   O livro dos Atos dos Apóstolos mostra que muitos fiéis abriram suas 
casas para acolher os Apóstolos e a comunidade da Igreja primitiva: 
Judas (9,11); Simão, o curtidor (9,43; 10,6); Maria, a mãe de João Marcos 
(12,12); Cornélio (10,24-27); Lídia (16,13-15); o carcereiro (16,27-34); 
Jasão (17,5-7); Tício (18,7); Crispo (18,8); Priscila e Áquila, que 
acolheram Paulo para morar com eles (18,1-3); Filipe, o evangelista 
(21,8); Menásson (21,16); Tiago (21,18). Nessas citações, aparece 
frequentemente a expressão 'e toda a sua casa', para dizer que toda a 
família passou a crer no Evangelho de Cristo.

-   O céu – segundo o que nos disse Jesus – será residir na casa do Pai, onde 
“há muitas moradas” (Jo 14,2).

Por tudo isso que dissemos, os encontros dos 
Grupos de Reflexão não devem ser feitos na igreja 
matriz, na capela ou nas suas dependências, mas lá 
onde as pessoas vivem. 

Algo que contribui imensamente para a 
criação de novos grupos é a visita nas casas. A 
maioria das pessoas gosta de ser visitada. A visita é 
um gesto profundo, é sinal de consideração, de 
amizade, de sensibilidade humana, de respeito e carinho pelas pessoas. Para 
chegar a formar grupos, a visita deve ser evangelizadora, repetida, 
recomeçada. Não basta que a visita seja feita em uma espécie de arrastão em 
que são visitadas todas as casas e depois nunca mais se volta: as visitas 
precisam ser continuadas. Visitar as casas é uma missão de todos nós!

É comum a ideia de que evangelizar é falar de Deus, num microfone, para 
muitas pessoas. Evangelizar é bem mais que isso. Quando nos reunimos em 
nossas casas espontaneamente começamos a contar para os outros as 
maravilhas que Deus realiza em nossa vida e isso é também evangelizar. Os 
grupos favorecem o diálogo por meio do qual surgem perguntas, dúvidas e, 
não raras vezes, somos ajudados pelo testemunho dos outros.

Maria testemunhou para sua prima Izabel aquilo que Deus estava 
realizando em sua vida. Toda vez que nos reunimos em grupo podemos 
partilhar as maravilhas de Deus em nossa família e comunidade. E quando esse 
testemunho acontece no contexto de uma visita a uma casa é mais bonito 
ainda.
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3. A METODOLOGIA DOS ENCONTROS DE GRUPO

3.1 Princípios da metodologia participativa

No grupo, se desenvolve um jeito diferente de 
educar, conscientizar e realizar a formação dos 
cristãos. Não segue os métodos da escola tradicional, 
onde o professor sabe e ensina, e o aluno não sabe e 
aprende.

Nos Grupos de Reflexão, todos participam. É 
como se todos fossem professores e todos fossem 
alunos:

-  Todos sabem. Cada um conta suas experiências pessoais. Em cada 
pessoa, existe um saber, muitas vezes, diferente do saber dos outros.

-  Ninguém ensina ninguém. Juntos, nos educamos, aprendemos e 
crescemos num relacionamento sincero e fraterno.

-  A pessoa é feita para o diálogo. No grupo, treinamos a arte do diálogo, 
que exige respeito, acolhida e escuta à pessoa do outro. Valoriza-se o 
saber de todos. Acontece a partilha e a troca de ideias, experiências, 
conhecimentos e sugestões.

-  A pessoa é sujeito e jamais objeto. O grupo é o espaço de liberdade para a 
pessoa expressar-se e agir com autonomia. O grupo favorece a 
criatividade e as diferentes iniciativas. Nele, educa-se para a liberdade na 
corresponsabilidade.

-  O ponto de partida é sempre a realidade. Começamos com as perguntas e 
as preocupações da vida. Nos encontros de grupo, partimos dos fatos 
concretos da vida e da realidade das pessoas, da comunidade e da 
sociedade. Olhamos para a realidade.

-  Reflexão, ação, oração e celebração caminham juntas. Liga-se a fé com a 
vida, a teoria com a prática.

-  No grupo, é muito importante a celebração. Celebra-se a fé e a vida, o 
compromisso com os irmãos e irmãs, as conquistas, as tristezas, as 
alegrias e as esperanças do grupo e da comunidade.

-  É muito importante o uso de símbolos. Precisamos ser criativos. Nos 
grupos, não existem coisas prontas, elas devem ser criadas. Na nossa 
vida de fé, os símbolos são importantíssimos. Quando um motorista vê 
uma placa de sinalização, já sabe o que deve e não deve fazer. A placa, 
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assim como todo símbolo, fala por si mesma, sem palavra. Por isso, 
podemos fazer uso abundante dos símbolos, prestando atenção para 
que sejam ligados ao assunto a que está sendo tratado. Os símbolos 
facilitam a compreensão dos temas tratados, além de gestos e atitudes 
que servem para aumentar o afeto e o carinho entre os participantes. 

3.2  Aspectos sociológicos dos grupos

Nas comunidades onde há grupos funcionando, são perceptíveis várias 
características. Listamos aqui algumas: 

-  Os grupos propiciam o encontro entre as pessoas. Em muitos prédios, 
residem idosos sozinhos. Os grupos são uma bênção: ajudam a superar a 
solidão, a criar amigos e consequentemente as pessoas a saírem do 
isolamento. 

-  Nos grupos, todos se sentem à vontade, pois é um encontro entre iguais 
e, mesmo que haja diferença social, profissional entre as pessoas, por ser 
realizado em casa, todos se sentem irmãos.

-  Existem grupos que funcionam há anos. A proximidade e a amizade 
fazem as pessoas sentirem-se membros de uma única família. 

-  É bonito ver como as crianças participam ativamente nos grupos. 
Também os adultos recuperam a autoestima e perdem o medo de falar 
em público.

-  É preciso também destacar o papel fundamental que exercem as 
mulheres nos Grupos de Reflexão. A presença e a atuação delas são 
marcantes.

-  Ocorre um trabalho silencioso de educação popular, em que as pessoas, 
mesmo muito simples, começam a se apropriar de parte do poder e do 
saber antes monopolizados pelas autoridades, pelos chefes, pelos 
detentores do saber.

-  Um elemento importante neste processo é a valorização do saber 
popular, sobretudo para que as pessoas de origem humilde possam 
também opinar, decidir e intervir sobre os rumos pastorais e, inclusive, 
políticos.

-  Na vivência em grupo, criam-se condições para as pessoas abandonarem 
a postura submissa, tomarem consciência de seu valor e se sentirem em 
igualdade de condições com o outro, seja ele um padre, um professor ou 
uma autoridade na sociedade.
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-  Além dos aspectos sociológicos e humanos, os membros dos grupos 
crescem juntos na fé, no conhecimento da Palavra de Deus e se 
comprometem com ações em benefício do próximo. 

3.3  O método do Grupo de Reflexão

Os encontros dos grupos partem do dia a 
dia das pessoas. Ao partilharem e refletirem        
sua vida à luz da Palavra de Deus, as pessoas 
terão um olhar diferente sobre a vida. Em 
consequência, mudam suas atitudes e adquirem 
nova prática cristã. 

O grupo segue mais ou menos o seguinte roteiro: ver – julgar – agir – 
celebrar. 

a)  Ver: É a hora de olhar para a vida, para os fatos e acontecimentos, os 
problemas e as preocupações das nossas famílias e comunidade, do 
nosso país e do mundo. Ver com os olhos e o coração. Ver a realidade, 
como os olhos de Deus, como Jesus via no seu tempo. Por exemplo: ao 
ver a multidão de pessoas doentes e famintas, Jesus moveu-se de 
compaixão (Mt 14,14; Mt 15,29-32). 

b)  Julgar: É a hora de iluminar a realidade com o olhar de Deus, com um 
olhar mais profundo. É a hora em que se faz uma reflexão e análise dessa 
realidade à luz da Palavra de Deus ou da Igreja, para descobrir: 

-  Por que as coisas acontecem desta forma? 

-  Como Deus vê e julga estes fatos e acontecimentos?

-  O que a Palavra de Deus tem a nos dizer sobre isso?

-  O que precisa ser corrigido, mudado, para caminharmos na direção do 
projeto de Deus?

Para nós cristãos, a realidade deve ser julgada a partir dos princípios do 
Evangelho, que apresentam como valores máximos a pessoa humana, a vida, a 
justiça, a misericórdia, a solidariedade, o amor ao próximo.

c)  Agir: É a hora de assumir ações concretas, com o objetivo de intervir na 
realidade para transformá-la, tornando-a mais de acordo com a vontade 
de Deus. É o compromisso com a mudança do nosso modo de ser, pensar 
e agir. É o compromisso com a participação na comunidade, com as ações 
e organizações que nela existem, para enfrentar os problemas que fazem 
todos sofrer.
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d)  Celebrar: É a hora da oração de súplica, pedido de perdão, oferecimento, 
louvor e ação de graças. É hora de celebrar:

-  A fé e a vida.

-  A Palavra de Deus refletida e vivida.

-  O compromisso pessoal e do grupo.

-  As alegrias e as esperanças.

-  As vitórias do dia a dia de nossa vida. 

 É importante que celebremos e rezemos com símbolos, gestos, preces, 
salmos, com muita fé, devoção e criatividade. Este método participativo, que 
segue os passos do ver, julgar, agir e celebrar, é muito importante, por que:

-  Desperta a consciência crítica frente à realidade.

- Tira do comodismo.

-  Compromete com a prática da Palavra de Deus e com nossos irmãos e 
irmãs na transformação de uma sociedade mais justa e na construção do 
Reino de Deus.

3.4  Um exemplo bíblico de Grupos de Reflexão

O método dos grupos inspira-se na própria prática de Jesus. Podemos 
tomar como exemplo de um grupo o encontro de Jesus com os discípulos de 
Emaús (Lc 24,13-35). Nele aparecem quatro pontos que devem estar sempre 
presentes na leitura e na interpretação que fazemos da Bíblia e nos encontros 
dos nossos grupos.

a.  Reflexão sobre a realidade

Jesus se aproxima e caminha com os 
discípulos, sem ser reconhecido. Ele quer tomar 
parte na conversa e pergunta pelos problemas 
que afligem a vida dos dois: 'O que é que vocês 
estão conversando pelo caminho?' Eles param, 
com jeito triste, e um deles, chamado Cléofas, 
lhe diz: 'Você é o único morador de Jerusalém 
que não sabe o que aconteceu lá, nestes dias? – 

O que foi? – perguntou Ele'. Jesus sabia de tudo, mas queria que eles 
desabafassem, que falassem de sua tristeza e decepção. Após a dupla 
insistência de Jesus, os discípulos falaram do problema que estava matando 
neles a esperança.
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Nos grupos, acontece a mesma coisa: são feitas algumas perguntas para 
ajudar na partilha, troca de ideias e de experiências em torno dos problemas da 
vida. 

b.  Estudo na própria Bíblia

Depois que os discípulos de Emaús acabaram de contar para Ele o que 
tinha acontecido, Jesus começou a usar a Bíblia, dizendo aos dois: 'Como vocês 
demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram! Pois era 
preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória'. E 
passou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, 
começando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas.

Jesus se serviu da Palavra de Deus não tanto para interpretar e ensinar a 
Bíblia, mas para, com ela, interpretar os fatos da vida e animar os dois. Ele 
escolheu aqueles textos que poderiam iluminar os problemas da vida, naquele 
momento, e transformá-los em apelo de Deus à esperança, à fé e ao 
compromisso. 

Nos encontros de grupos é previsto um momento de aprofundar esta 
ligação que existe entre a vida e a Palavra de Deus.

c.  Vivência comunitária do amor fraterno

Jesus andou com eles, conversou, criou um ambiente de abertura e 
confiança e teve paciência de escutá-los. Com isso, o coração dos dois foi se 
transformando. 

A ligação entre vida e Palavra de Deus ajuda as pessoas a descobrirem os 
meios que favorecem, hoje, a conversão dos corações e a transformação da 
realidade. Isto estimula as pessoas a se sentirem mais fortes para o 
compromisso cristão. Nos grupos, após a reflexão sobre a realidade da vida e 
sua iluminação pela Palavra de Deus, são propostos compromissos de ação, de 
comunhão fraterna, de ajuda mútua, de mudança na realidade, em vista de 
encorajamento dos participantes para o testemunho da fé nos ambientes em 
que vivem.

d.  Celebração da fé na ressurreição

A conversa com os discípulos termina numa celebração. 'Então Jesus 
entrou para ficar com os dois discípulos. Sentou-se à mesa, pegou o pão e deu 
graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos 
e reconheceram Jesus'.
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A Palavra de Deus ajuda-nos a 
esquentar o coração. O que abre os nossos 
olhos e faz reconhecer o Cristo presente na 
vida é a celebração. A celebração é o ponto de 
chegada, onde se vivem e se partilham as 
descobertas feitas, numa comunhão 
misteriosa dos discípulos entre si e com Jesus 
no meio deles. É a hora de assumir e de 
reforçar o compromisso, que faz os dois enfrentarem a escuridão da noite, sem 
medo, para correrem e anunciarem o Cristo ressuscitado. 'Eles se levantaram e 
foram logo para Jerusalém, onde encontraram os onze reunidos. Então 
contaram o que havia acontecido e como tinham reconhecido o Senhor 
quando Ele partiu o pão'. 

A celebração é o momento festivo da comunidade e é tão importante 
quanto os outros momentos.

Constitui celebração também aquele momento fraterno que acontece 
quase que espontaneamente no final do encontro. As pessoas gostam de 
conversar, de estar juntas. Para esses momento, é oportuno dispor de alguns 
biscoitos comuns, quem sabe um chá ou mesmo um café. No tempo das festas 
juninas pode-se oferecer pipocas, amendoim ou outros. É importante, no 
entanto, tomar certo cuidado para que não se tornem verdadeiras festas que 
distoam com o momento de encontro que precedeu. Jamais oferecer bebidas 
alcoólicas. É oportuno também prestar atenção para que não haja exageros nas 
comidas e bebidas, pois as famílias mais simples e pobres se sentiriam mal por 
não poder oferecer o mesmo quando o encontro for realizado em sua casa.

Para o final do encontro é aconselhável 
sempre preparar alguma coisa para as 
crianças. 

A criatividade, fruto da inspiração do 
Espírito Santo, proporcionará para 
cada momento aquilo que é mais 
oportuno. Se for bem conduzido se 
torna um momento evangelizador e 
todos voltam para suas casas muito 
felizes. A vida em grupo gera alegria no 
coração das pessoas que participam 
ativamente.
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4. O FUNCIONAMENTO DO GRUPO

4.1  Condições para o bom andamento do grupo

 Para que se alcance o objetivo e o bom 
funcionamento do grupo, deve-se atender a 
alguns princípios básicos:

-  Que todos se conheçam e se sintam bem 
acolhidos no grupo.

-  Que cada um se identifique com o grupo e 
que se crie um clima de simpatia, liberdade, 
amizade e confiança.

-  Que o grupo tenha objetivos claros e bem definidos.

-  Que todos tenham iniciativas e sejam criativos, ajudando o grupo a 
crescer em qualidade.

-  Que haja distribuição de tarefas, para criar um senso de 
responsabilidade em cada membro do grupo.

-  Que cada membro se sinta útil e importante; que ninguém fique fora ou 
deixado de lado.

-  Que sejam dispensados os rótulos, etiquetas, preconceitos.

-  Que se dê importância para a avaliação e para revisões das atividades.

-  Que as conclusões e os compromissos sejam assumidos a partir do 
grupo e não apenas do animador.

-  Que não se fuja do assunto em debate.

-  Que não se tenha medo de críticas; que se ponham as cartas na mesa, 
para evitar fofocas; que todos e cada um se deixe avaliar.

-  Que todos saibam que o bom andamento 
do grupo depende de cada um dos 
participantes; que a colaboração de cada 
qual é muito importante, indispensável; 
que não se espere tudo do animador.

-  Que haja alegria, otimismo, criatividade, 
amizade, pontualidade.

-  Que se escolham pessoas com jeito e condições para animar o grupo.

-  Que o animador não acumule muitas funções.

-  Que o encontro seja bem preparado, dias antes, pelo animador.
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-  Que se crie um clima gostoso e de amizade 
no encontro do grupo, o qual é também 
um encontro de amigos, de irmãos e irmãs.

-  Que se use de criatividade para animar              
o grupo (violão, cantos, chimarrão, 
cafezinho, bate-papo).

-  Que não se demore muito para realizar os encontros; que eles 
aconteçam de preferência toda semana ou, no máximo, de 15 em 15 dias.

4.2  Ações práticas dos grupos 

Além das reuniões para reflexão e oração, os grupos podem se ocupar de 
outras atividades, como as que seguem:

-  Preparação e animação das celebrações litúrgicas da comunidade.

-  Encenação do Evangelho nas missas. 

-  Encontros, dias de lazer do grupo, passeios. 

-  Encontros, celebrações com outros grupos. 

- Novenas em preparação à festa do padroeiro 
nos grupos. 

-  Missas em setores, reunindo vários grupos. 

-  Festinhas de aniversário, amigo secreto no grupo. 

-  Celebrações de batizados, confraternizações de Natal no grupo. 

-  Celebrações de bodas de ouro e de prata dos casais participantes.

-  Participação em romarias, manifestações, concentrações e mutirões. 

-  Ajuda às famílias pobres e aos doentes. 

-  Ajuda às famílias que enfrentam problemas de alcoolismo, drogas. 

-  Acompanhamento aos velórios e famílias enlutadas. 

-  Atuação em organizações e movimentos 
populares (associação de moradores,  
associações de desempregados...). 

-  Reivindicação de escola, estrada, posto de 
saúde, creches, ou outras melhorias necessárias 
na comunidade.

-  Cuidado com as situações especiais da comunidade: crianças, jovens, 
idosos, desempregados. 

-  Coleta para doações, campanhas de solidariedade. 
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-  Roças e hortas comunitárias, mutirão para construção de casas.

-  Tarefas na comunidade, como ajuda na liturgia, limpeza da capela.

4.3  Um modelo de roteiro dos encontros 

Este é um roteiro básico. Pode-se apropriá-lo segundo as circunstâncias. 
Os subsídios já vêm organizados a partir de um roteiro como este.

O roteiro que propomos auxilia o grupo que quer continuar se reunindo 
para refletir algum assunto e não sabe como preparar o encontro. Isso 
acontece, por exemplo, quando o grupo termina de realizar os encontros do 
livrinho propostos para o ano e ainda não chegaram os livretos para o 
momento seguinte. Também pode ocorrer quando o grupo quer se encontrar 
no tempo que vai do Natal até o início da Quaresma. Em vez de somente rezar 
o terço, o grupo deve manter-se como Grupo de Reflexão, em que a Palavra de 
Deus ocupa o centro.

As partes de um encontro são as seguintes:

-  Preparação anterior: distribuição das 
tarefas entre as pessoas (pode ser feita no 
final de cada encontro); preparação do 
ambiente (símbolos, ornamentação...); 
leituras, cantos, orações. Um encontro 
mal preparado freia a caminhada.

-  Acolhida: feita pelos donos da casa, ou pelo animador. Receber bem as 
pessoas na medida que vão chegando. No início do encontro, apresentar 
as pessoas que vêm pela primeira vez e os visitantes. Todos devem se 
sentir bem, como membros da família de Deus.

-  Momento de oração: criar um clima propício para o encontro com Deus 
e com os irmãos e irmãs, tomando consciência da sua presença no meio 
do grupo. Lembrar o que Jesus disse: “Quando dois ou mais estiverem 
reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles” (Mt 18,20).

-     Momento das notícias da vida: as 
pessoas são motivadas pelo animador para 
falar sobre fatos e acontecimentos da vida 
da comunidade, do bairro, da cidade, do 
país e do mundo. É a hora de partilhar de 
comunicar  acontecimentos,  como 
nascimentos, batizados, viagens, retiros.
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-  Motivação do encontro: é a hora de apresentar o tema a ser tratado e o 
objetivo do encontro. É importante que o animador leia antes o 
conteúdo do encontro, que procure outras informações sobre o tema, 
para ajudar a realização do encontro. Há temas que são difíceis de serem 
tratados, como assuntos de política, de economia. Mas, não é por serem 
difíceis ou complicados, que se deve fugir deles. Ao contrário, precisam 
ser estudados e dialogados.

-  Fato da vida: lembrar algum fato da vida ou dados da realidade relativos 
ao tema do encontro, conforme o método do Grupo de Reflexão, que 
parte sempre da realidade. É a hora do 'ver'. Além do fato proposto no 
livreto, outros parecidos podem ser partilhados.

-  Leitura da Palavra de Deus: é o momento central do encontro, quando 
se lê um texto bíblico relacionado ao tema do encontro e aos fatos da 
vida. Deve-se ter um grande amor e respeito pela Bíblia.

-  Aprofundamento da Palavra relacionada com a vida: uso de outros 
textos, análises, comentários referentes ao assunto refletido. É a hora do 
'julgar', de apreender e perceber o que a Palavra de Deus nos tem a dizer.

-  Momento de conversa: debate e reflexão, à luz daquilo que foi visto 
anteriormente. Com toda a liberdade de filhos e filhas de Deus, os 
participantes expõem suas ideias e opiniões sobre o tema tratado. É 
hora de deixar falar o coração, de comentar a Palavra de Deus.

-  Compromisso: em resposta aos apelos 
feitos pela realidade da vida e pela 
Palavra de Deus. Em cada encontro é 
importante que o grupo assuma algumas 
ações concretas. Sem ação, o grupo 
morre. Esta é a hora do 'agir'. Os 
compromissos assumidos pelo grupo 
devem ser postos em prática durante a semana. Em cada encontro, é 
bom conversar sobre o que de fato foi feito.

-  Oração e Bênção: é o momento de celebrar o compromisso assumido, 
de invocar a bênção de Deus, para que, fortalecidos pela sua graça, 
todos continuem firmes na participação da comunidade e na proposta 
de Jesus Cristo. O animador pode sugerir orações espontâneas. Não se 
pode esquecer que há muitas modalidades de se fazer a oração cristã: 
pedidos, oferecimentos, louvores, agradecimentos, pedidos de perdão, 
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compromissos, adoração. Quase sempre acontece que as pessoas só 
fazem pedidos. Deve-se sugerir e ensinar outras modalidades de oração.

-  Programação do próximo encontro: marcar data, local, horário e a 
distribuição das tarefas etc.

 Enfim, a música e os cantos são muito importantes, pois, como já 
sabemos, 'quem canta, reza duas vezes'. O canto é para a alegria e a 
festa. Entre os diversos momentos do encontro, podem-se intercalar 
cantos, refrões e outras músicas conhecidas, que tenham ligação com o 
tema.

4.4  Dificuldades que alguns grupos enfrentam

Em todos os grupos, não são poucos os 
problemas que vão aparecendo ao longo do 
caminho. Vejamos algumas das dificuldades que os 
grupos enfrentam:

-  Há falta de motivação e de conscientização das comunidades sobre a 
importância e finalidade dos grupos. 

-  Falta acompanhamento e incentivo aos grupos por parte da 
comunidade e dos responsáveis pela pastoral (padres, diáconos, 
Conselhos de Pastoral). 

-  Falta interesse e participação, de modo especial, dos homens e dos 
jovens.

-  Muitos não aceitam o modo de agir da Igreja, especialmente com 
relação às questões sociais e políticas. 

-  Há famílias que mudam muito de lugar.

-  Durante os meses do verão, enfraquece a caminhada dos grupos.

-  Faltam animadores bem preparados e convictos de sua missão.

-  Há problemas no relacionamento com outras religiões e rotatividade 
entre as igrejas. 

-  Faltam ações práticas nos grupos.

-  Há falta de tempo e dificuldades com os horários.

-  Há pessoas que só querem rezar, ou então não seguem os passos dos 
encontros, não querem refletir.

- Há pouca participação nos debates sobre o assunto que se está tratando.

-  Há analfabetismo e dificuldade de leitura.
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-  Há muita pressa de ver as mudanças 
ocasionando desânimo frente à realidade.

-  Há discórdia e posições diferentes entre os 
membros dos grupos.

-  Há intrigas e divisões entre as famílias, entre os 
vizinhos (medos, fofocas...).

-  A televisão toma boa parte do tempo das pessoas.

-  Há crítica e desprezo daqueles dos que não participam.

-  Há grupos muito grandes, dificultando a partilha e a escuta de todos os 
participantes.

 Quais dessas dificuldades estão presentes no seu grupo? O que fazer 
para superá-las?

4.5  Os frutos dos Grupos de Reflexão

Quem participa dos grupos percebe os muitos frutos que produz na sua 
vida e também na sua comunidade. Os grupos unidos e perseverantes:

-   Ajudam a comunidade a caminhar mais 
organizada, com a participação e o 
compromisso de mais pessoas.

-   Oferecem oportunidade de reconciliação 
entre inimigos e vizinhos.

-   Promovem união nas famílias e na 
comunidade.

-   Favorecem o conhecimento da realidade e dos direitos dos cidadãos.

-  Incentivam o diálogo aberto entre as pessoas.

-  Despertam os carismas para os vários ministérios e serviços.

-  Dão coragem e firmeza no compromisso com a luta pela vida e pela 
justiça.

-  Criam laços de amizade entre as pessoas, a vizinhança.

-  Libertam do medo de falar.

-  Transformam os evangelizados em evangelizadores, missionários.

-  Incentivam para a busca conjunta da solução dos problemas.

-  Ajudam a entender a caminhada atual da Igreja.

-  Tornam mais conhecida e vivida a Palavra de Deus.
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-  São força de renovação da Igreja.

-  Abrem caminho para o diálogo com os cristãos das diversas 
denominações (evangélicos, presbiterianos, batistas, pentecostais).

-  Ajudam a criar homens e mulheres novos, sujeitos de sua história e 
agentes de transformação da realidade, segundo o Reino de Deus.

-  Ensinam a dar valor às ideias do outro.

-  Dão novo rumo à vida.

-  Ajudam os leigos e leigas a se sentirem 
mais Igreja.

-  Libertam os fiéis da dependência e da 
submissão em relação ao padre e a outras 
autoridades.

-  Criam oportunidades de celebrações vivas 
e comprometidas, nas casas.

-  Fazem surgir vocações e ardor pela missão e evangelização.

-  Favorecem a promoção humana.

-  Incentivam os pobres a acreditar na força da união e da comunhão.

-  Ajudam a viver melhor os acontecimentos e a realidade que nos envolve.

 Quais destes frutos aparecem no seu grupo? O que fazer para que outros 
frutos aconteçam?
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SEGUNDA PARTE

ORIENTAÇÕES PARA OS ANIMADORES DE GRUPOS

1.  A MISSÃO DOS ANIMADORES

A evangelização é missão e responsabilidade da Igreja toda. Todos os 
batizados são chamados a evangelizar. Os cristãos leigos e leigas devem ter 
consciência de que são sujeitos da evangelização e, para isso, exige-se deles 
uma adequada formação e profunda espiritualidade.

No exercício de sua liderança, junto aos grupos, os animadores estão 
realizando um trabalho evangelizador e missionário, estão anunciando a Boa-
Nova da Salvação e do Reino de Deus.

O ministério do animador é um serviço em vista do bom andamento do 
grupo e do crescimento dos seus participantes, na fé e no compromisso com 
Deus e com os irmãos e irmãs.

1.1     Quem é o animador?

-   É alguém convicto sobre o valor dos grupos 
da sua importância para as pessoas, as 
famílias, a paróquia e a sociedade.

-   Um animador, de fato, animado, contente 
pela missão que recebeu de evangelizador.

-   É alguém que transmite sua motivação a 

todas as pessoas; alguém que usa estas motivações para gerar 
expectativas, esperanças, novas atitudes.

-  É alguém que se entusiasma pelo grupo e, por isso, leva outras pessoas a 
acreditar no potencial do Grupo de Reflexão, a amar o grupo. 

-  Não desanima e não é negativista.

-  Procura sempre promover o grupo.

-  Sabe o que quer, tem visão das coisas, tem objetivos claros. 

-  É alguém que tem a firmeza do profeta e a ternura da mãe.

-  É o coração do grupo. Sem o animador, o grupo morre.

1.2  O papel do animador

Cabe ao animador realizar os seguintes serviços:
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Tarefa constante

-  Rezar pelo grupo e também por cada 
pessoa do grupo.

-  Cuidar para que o grupo não seja muito 
grande, pois deve haver tempo para todos 
falar.

-  Visitar, sempre que possível, os integrantes do grupo.

-  Convidar e motivar as famílias e os vizinhos para participarem do grupo, 
lembrando sempre o dia, a hora e o local do encontro. Envolver a família 
toda lembrando que o convite ideal é aquele que é feito por um casal.

-  Acreditar no grupo e dedicar tempo para o grupo.

-  Colocar sempre outra pessoa no seu lugar quando houver qualquer 
imprevisto. Nunca deixar o grupo sem rumo.

-  Esclarecer a finalidade e os objetivos do Grupo de Reflexão.

-  Ter como missão principal o compromisso de criar novos grupos na 
cidade, nos prédios, nos bairros e no interior.

 Antes do encontro

-  Preparar o encontro antecipadamente. Envolver o maior número de 
pessoas.

-  Tomar conhecimento e estudar o assunto que será tratado.

-  Providenciar o que se pede para o encontro (cantos, símbolos, 
orações...), como também usar da criatividade e pedir ajuda a outras 
pessoas para a preparação do encontro.

-  Prever sempre o local e a hora exata do encontro, fazendo tudo com 
muito zelo e carinho.

-  Distribuir as tarefas, de modo que os leitores e cantores já venham 
preparados.

-  Estar atento aos acontecimentos alegres e tristes dos integrantes do 
grupo (aniversários, doenças, mortes, nascimentos...).

 Durante o encontro do grupo

-  Acolher as pessoas, fazendo com que se sintam à vontade, valorizando a 
presença de todos (crianças, jovens, adultos, idosos).

-  Criar um clima positivo e alegre.
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-  Motivar as pessoas a falarem. Perguntar às pessoas mais caladas: 'Qual a 
sua opinião?'.

-  Respeitar o silêncio e a timidez das pessoas; não forçar ninguém a falar.

-  Cuidar para que as pessoas não se desviem do assunto.

-  Animar e estimular todos os participantes a falar sobre o assunto 
refletido.

- Não falar o tempo todo, como também não 
deixar alguém falar sozinho.

-  Acolher ideias, questionar o grupo, mas não 
tomar partido em uma discussão.

-  Motivar para que os participantes tragam a 
Bíblia para o encontro, pois a Bíblia é o 
instrumento principal dos grupos.

-  Manter o grupo unido, firme e entusiasmado.

-  Favorecer a participação de todos nos debates e nas tarefas.

-  Responder sempre que alguém pedir a sua opinião. Se não souber a 
resposta, que o animador seja humilde, diga que não sabe ou prometa 
trazer no próximo encontro.

-  Recordar pontos do encontro passado, 
motivando a partilha do compromisso 
assumido: se foi posto em prática, ou, se 
não, por qual motivo?

-  Incentivar o grupo para que chegue a 
conclusões e compromissos concretos.

-  Procurar ver sempre o lado positivo da 
questão, evitando as críticas negativas.

-  Avaliar o encontro com o grupo. Ver o que foi bom e o que pode ser 
melhorado.

1.3  Espiritualidade do animador

-  O animador é, antes de tudo, uma pessoa que ama a Palavra de Deus e 
por isso decidiu doar uma parte do seu tempo para evangelizar as 
pessoas do seu grupo.

-  O animador é uma pessoa que reza, tem experiência de fé. É uma pessoa 
de Deus e, por isso, crê no amor de Deus.
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-  Ama o seu grupo e até se sacrifica pelo seu grupo. Seu grupo é a sua 
segunda família. Tem carinho pelo grupo.

-  É uma pessoa humilde e servidora. Não 
tem segundas intenções. Não quer 
aparecer, nem mandar. É amigo do grupo. 
Não se faz superior a ninguém, mas trata 
todos como irmãos.

-  Busca sempre crescer no amor a Deus e ao 
próximo. Esforça-se para jamais dar mau 
exemplo. É pessoa de esperança.

-  Ama a Igreja, dialoga com os sacerdotes, respeita a doutrina da Igreja. 
Assume a cruz e sofre pelo bem que faz, sem desanimar.

-  Participa da comunidade, da eucaristia dominical. Conhece a 
organização da Igreja nas suas pastorais.

-  Sabe perdoar, procura compreender os outros.

-  Tem um coração generoso, aberto, que acolhe com generosidade e 
respeito.

Aquilo que colocamos acima refere-se ao animador ideal. Claro, se o 
animador não se sente ainda bem preparado, não desanime. É justamente 
para isso que nasceram os grupos, para ajudar a crescermos na vida cristã.

1.4  Qualidades e atitudes de um ótimo animador de grupo

-  É uma pessoa de fé, esperança e muito amor.

-  Dá vez e voz aos companheiros.

-  Não fala demais, e sabe sobretudo 
escutar com carinho.

-  Valoriza tudo o que o grupo sabe fazer. 
Elogia e incentiva.

-  Aceita as ideias e valoriza as experiências 
dos outros.

-  Decide e assume as decisões em conjunto.

-  Não é dominador, nem autoritário.

-  Faz surgir novas lideranças.

-  Tem clareza e ajuda o grupo a entender o objetivo da reunião.

-  Esclarece aos participantes que as mudanças dependem também do 
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nosso empenho, da nossa participação e do nosso trabalho 
perseverante e muitas vezes o resultado é demorado.

-  Aceita crítica e avaliação para fortalecer o trabalho e superar os 
problemas.

-  Ajuda o grupo a ser unido e torna-o forte para a ação.
-  Tem consciência crítica e questiona o grupo.
-  Está disposto a servir ao grupo e gastar seu tempo pela causa do povo.
-  Está firme na caminhada da Igreja hoje.
-  Não se deixa vencer pelo desânimo.
-  Sabe administrar problemas internos do grupo, como fofocas, ciúmes, 

desentendimentos e sempre com jeitinho, com respeito, promove o 
perdão e a amizade.

-  Ajuda a acender luzes, em vez de apagá-las.
- Sabe distinguir a brincadeira daquilo que é sério.
-  Acredita no que faz.
-  Confia no grupo.
-  Não fala de si mesmo.
-  Participa da vida da comunidade, dos encontros de formação, das 

atividades da paróquia, do setor e da diocese, buscando aprender.
-  Convida outras pessoas a também participarem desses encontros.
-  Proporciona situações para que o grupo tenha mais vida: retiros, 

festinhas, celebrações, passeios, jogos, caminhadas, amigo secreto etc.
-  Participa dos momentos de dor da comunidade: mortes, doenças, 

problemas familiares, desemprego, etc.
-  Participa dos momentos de alegria da comunidade: nascimentos, 

casamentos, novos moradores, etc.
-  Visita as pessoas do grupo e promove visita do seu grupo a outros grupos 

dentro da paróquia.

1.5     Alguns 'defeitos' do animador

-  Faz tudo sozinho. Centraliza as atividades: é 
dirigente, leitor, puxador de cantos...

-  Não valoriza os outros, nem o que eles sabem ou 
fazem.

-  Não sabe trabalhar em equipe e não envolve as pessoas do grupo na 
organização dos trabalhos.
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-  Sente-se dono do grupo. É mandão, repreende o grupo quando não 
concorda.

-  É pessimista, reclama de tudo, não vê saída nem solução para os 
problemas. Além de desanimado, desanima os outros.

-  Ridiculariza, às vezes, a ideia dos membros do grupo.

-  Nas reuniões, fala o tempo todo e não dá espaço para os outros falarem. 
Só ele sabe e tem razão. É dono da palavra, e 'corta' os outros quando 
querem expressar seus sentimentos ou sugestão.

-  Improvisa tudo. Não prepara a reunião e só vê defeito no que os outros 
preparam.

-  Agride as pessoas. É grosseiro, ignora as pessoas, julga os outros.

-  Não participa das atividades da paróquia, do setor, da diocese. Não tem 
interesse de crescer na fé e aprender coisas novas.

-  Não toma decisões, não tem segurança e por isso deixa o barco correr 
para agradar a todos.

-  Não exercita sua criatividade, nem tem iniciativa. É escravo do livrinho.

-  Não chega no horário, é apressadinho e quer terminar ligeirinho as 
reuniões.

-  Não se preocupa em preparar outras lideranças para assumir novos 
grupos. 

1.6  Como superar as dificuldades?

O que fazer quando falta formação, metodologia e jeito de conduzir o 
encontro?

Antes de mais nada, o animador pode estudar o livrinho dos grupos por 
conta própria. No entanto, deveria recorrer à equipe de coordenação 
paroquial e da comunidade, pedir e exigir que haja formação de animadores e 
de participantes dos grupos.

E quando o animador acumula muitas lideranças na comunidade?

Refletir e lembrar que os grupos são importantíssimos na Igreja. Por isso, 
seu grupo merece toda a atenção. Se por acaso coordena outras pastorais, 
nem sempre poderá dar a atenção necessária para o grupo. Por isso, é 
necessário deixar algumas tarefas para outras pessoas, a fim de que não se 
sobrecarregue e possa servir com carinho e cuidado ao grupo.
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Seria maravilhoso se do próprio grupo fossem despertadas novas 
lideranças. Assim, o animador deve estar atento para discernir as pessoas que 
têm dons e incentivá-las a assumirem serviços em favor da comunidade.

E quando no grupo se fazem fofocas?

O animador jamais deve entrar no jogo da 
fofoca. Saiba, no entanto, que sempre haverá quem 
gosta de falar dos outros. Oxalá na participação do 
grupo as pessoas consigam superar o vício da 
fofoca. 

Quando o alvo da fofoca for o animador, antes de mais nada não 
desanime. Veja se há algum fundo de verdade; aprenda a corrigir-se e verá que 
até mesmo isso pode servir para o seu crescimento na fé.

E quando alguém só quer rezar e não refletir?

O animador deve cuidar para que o grupo não se transforme em reza do 
terço, nem em grupo somente de oração. Por isso, é necessário explicar para 
todos os membros que o grupo não é apenas um grupo de oração, mas 
também de reflexão da Palavra de Deus com o compromisso de ações 
concretas.

Deve-se passar o livrinho, com calma, obedecendo cada passo. Antes ou 
depois de passar o livrinho, o grupo, se quiser, pode prolongar sua oração. É 
errado combater o livrinho, ou passar ligeiro a leitura do livrinho, para deixar 
mais tempo à oração. 

Aconselha-se que se faça o grupo de oração num outro dia. 

Não esquecer: o grupo é um modo moderno e atualizado de reviver a 
prática das primeiras comunidades cristãs.

Que fazer quando os homens não participam? 

Não criticar ou combater os homens, mas conquistá-los para o grupo. 
Onde for possível, colocar homens como animadores. Buscar horários que 
sejam convenientes a eles. Convidá-los através de seus colegas. Ao fundar um 
novo grupo, procurar desde o início ter homens junto, melhor ainda, se vier 
toda a família. Antes da reunião numa casa, fazer um convite especial ao dono 
da casa.

Normalmente, os homens têm mais facilidade de participar quando eles 
são envolvidos em alguma ação concreta. Por exemplo: é preciso reformar a 
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casa de alguma pessoa necessitada? Encarregar os homens para, em nome do 
grupo, realizarem a ação.

E quando faltam os jovens?

Procurar pelos jovens e orientá-los a fazer um grupo só de jovens, 
quando eles não podem participar por causa do horário, ou por outros 
motivos.

Quando os jovens participam do grupo, dar tarefas a eles. 

Quando alguém desvia o assunto?

O animador, com muita delicadeza, valoriza o que as pessoas estão 
conversando, mas as convida a voltar para o assunto do dia. Pode-se fazer uma 
pergunta que provoque a volta ao tema central do dia. 

E quando o grupo está desanimado?

Promover uma avaliação que favoreça a melhora do grupo. Chamar uma 
outra pessoa, um outro animador, diácono ou até mesmo o padre para ajudar. 
Tentar entender se é necessário mudar alguma coisa no grupo. Conversar em 
particular com as pessoas que podem ser obstáculo. Ser criativo: promover 
um retiro, um encontro de lazer, ou passeio, ou uma missa junto de outros 
grupos.

E quando o grupo é muito pequeno?

Não se preocupar com o número. Jesus 
começou a Igreja com um grupinho de pessoas. 
Se o grupo é unido e forte, mesmo pequeno é 
bom continuar assim. Não esquecer de ir ao 
encontro das pessoas: visitando as casas        
pode-se conseguir mais pessoas para o            
grupo. 

No entanto, se o grupo for pequeno e  fraco, desunido, desanimado, 
pode unir-se a outro grupo e fazer um só, maior e mais forte.

Que fazer quando o grupo é muito grande?

Não ter receio de dividi-lo em dois ou três grupos. O grupo não deve ser 
muito grande, porque no grupo todas as pessoas têm que ter tempo para falar. 
Se o grupo é muito grande, as pessoas só ouvem, rezam e cantam, mas não 
falam. O grupo é para todos falarem, participarem, darem sua opinião.
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Formar outros grupos é uma atitude missionária, evangelizadora. É 
preciso ser ousado e acreditar que a multiplicação dos grupos facilita a ida da 
Palavra de Deus a mais casas e famílias.

Não ser dono do grupo.

Que fazer quando faltam animadores?

Todo animador deve ir treinando pessoas do seu grupo para elas 
aprenderem a ser animadores também. De vez em quando, o animador 
presente pode pedir para uma outra pessoa coordenar para ela aprender. 

Outras vezes, pode ser oportuno chamar pessoas de outros grupos e 
comunidades para ajudar. Pode-se aprender muito com outros animadores.

Que fazer quando lideranças, diáconos, padres criticam ou não apoiam os 
grupos?

Não se deve exigir que todos os ministros, 
catequistas e lideranças sejam animadores. No 
entanto, a Igreja pede que todos estejam 
abertos e apoiem os grupos.

Caso as críticas sejam fortes, é necessário 
levar o assunto ao Conselho de Pastoral ou falar 
com o pároco, à equipe coordenadora da 
diocese ou até mesmo ao bispo. Se os grupos são importantíssimos na Igreja, 
não se pode conceber pessoas de dentro da Igreja que sejam obstáculos.

Como manter os membros do grupo entusiasmados?

Fazendo retiros, promovendo passeios e outros. Estar possivelmente 
sempre engajados em alguma obra de solidariedade e de ajuda aos irmãos. A 
caridade vivida no dia a dia nos faz viver mais próximos de Deus que é amor. 

1.7  A cruz do animador

-  Convidar sempre as pessoas, ir nas casas, 
telefonar, mandar avisos para lembrar a 
reunião. Tudo isso é cruz: “Quem quer ser 
meu discípulo tome a cruz e siga-me” (Mc 
8,34).

-  Não estar preparado. Ter limitações, 
fraquezas, deslizes. 
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-  Não saber responder a todas as perguntas. Ninguém é obrigado a saber 
tudo. Por isso, não deixe de ser animador por este motivo.

-  Reclamações do esposo ou esposa, filhos, não aceitação do seu 
trabalho.

-  As críticas, exigências, reclamações das pessoas do grupo. É a cruz da 
paciência.

-  As obrigações de participar dos encontros para animadores dos cursos, 
das reuniões. É a cruz do cansaço, da falta de tempo.

Saibam todos, no entanto, que a cruz é somente passagem para a 
ressurreição. O animador é chamado a expressar Cristo ressuscitado no seu 
modo de ser .

 2.      MISSÃO E TAREFAS DA COORDENAÇÃO DOS GRUPOS

É necessário que em cada paróquia e em cada comunidade haja uma 
equipe de coordenação dos Grupos de Reflexão, para dar assistência e apoio e 
animar os grupos. Essa equipe de coordenação terá que estar convicta do valor 
dos grupos, ter clareza de suas finalidades e entender sua organização e seu 
funcionamento.

Para poder exercer sua missão de articular 
e animar os grupos, a equipe de coordenação 
deverá ter formação permanente, participar de 
cursos de liderança.

Cabe à coordenação realizar as seguintes tarefas:

-  Conscientizar a comunidade a respeito da importância e finalidade dos 
grupos.

-  Incentivar as famílias a participarem dos grupos.

-  Ajudar a resolver problemas dos grupos. 

-  Visitar os grupos, juntamente dos padres, diáconos e outros agentes de 
pastoral. 

-  Ajudar a organizar encontros de celebração e confraternização dos 
grupos da comunidade e da paróquia.

-  Incentivar os grupos para a ação e participação, nas atividades da 
comunidade e nos compromissos sociais.



48

-  Acompanhar o trabalho dos animadores e colaborar na sua preparação, 
quando preciso.

-  Ajudar na organização e criação dos grupos da comunidade.

-  Planejar e promover a realização dos encontros e cursos de formação 
dos animadores.

-  Realizar encontros com os animadores, para:

 *  estudo de cada novo livrinho de encontros;

 *  troca de experiência;

 *  formação;

 *  avaliação do andamento dos grupos;

 *  planejamento de ações conjuntas.

-  Realizar encontros com todos os participantes dos grupos da 
comunidade ou paróquia para celebração e confraternização (início ou 
encerramento da Novena de Natal ou Quaresma, datas festivas, dia da 
Bíblia...), para debate e aprofundamento de temas.

-  Comunicar reuniões e cursos dos animadores.

-  Fazer a ligação dos grupos com o Conselho de Pastoral da comunidade e 
da paróquia.

-  Orientar na troca e escolha de novos animadores, onde e quando 
necessário. 

-  Providenciar material para os grupos.

-  Ter conhecimento da quantidade exata de material necessário, para não 
deixar faltar, nem sobrar.

-  Encomendar com tempo, receber e distribuir os materiais (livrinhos, 
folhetos, cartazes...), para os encontros, e organizar a forma de 
pagamento.

-  Participar de encontros de formação promovidos pela diocese e pelo 
setor.

Estas várias ações não são apenas da 
coordenação. Seus primeiros responsáveis são 
os párocos, diáconos e demais agentes de 
pastoral da paróquia. Somente com o trabalho 
conjunto destes com a equipe de coordenação é 
que os grupos alcançarão seus objetivos.
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CONCLUSÃO

A organização e o acompanhamento dos Grupos de Reflexão e a 
formação dos animadores e animadoras é uma prioridade para quem deseja 
que os grupos perseverem.

Por experiência, temos visto que os Movimentos Eclesiais se organizam, 
se articulam e fazem sua ação evangelizadora, mesmo se o pároco não 
consegue acompanhá-los. As Pastorais, ao invés, precisam da proximidade do 
padre e os grupos muito mais. Se o pároco e os vigários não derem atenção aos 
animadores e seus grupos, com certeza, os grupos deixarão de existir depois 
de um tempo. 

Temos uma certeza: na medida em que se fortalece a fé e o ministério 
dos animadores, crescem e se fortalecem os grupos e, com isso, um novo jeito 
de ser Igreja. Esse novo modo de ser Igreja vai levar o povo a uma melhor 
participação na ação pastoral e evangelizadora. Isso fará com que as pessoas 
vejam com os próprios olhos, pensem com a própria cabeça, amem com o 
próprio coração, falem com a própria língua, andem com os próprios pés e 
construam sua própria história. E, sobretudo, ajudará as pessoas a fazerem 
uma real experiência de Deus e de seu amor.

Desse jeito, o povo vai, aos poucos, construindo o Reino de Deus, que é 
“um novo céu e uma nova terra” (Ap 21,1).

Por fim, toda a orientação reunida neste livrinho partiu da convicção de 
que nós acreditamos na importância e no valor dos grupos e nesse novo jeito 
de ser Igreja, que estamos construindo a partir deles.

Que Deus possa derramar infinitas graças sobre você, animador, e sobre 
a sua família.
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