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Roteiro  para  os Grupos  de  Reflexão 

TEMA: Educação e Espiritualidade Ecológicas! 
Roteiro de Reflexão – Novembro 2016 

(Pe. Jamir e Andrea Maia) 

 

 

 

 
 

 

INTRODUÇÃO AO ROTEIRO  

Querido irmão e irmã de caminhada. Estamos no último mês deste ano litúrgico de 2016. Vamos encerrar o Ano 

Santo da Misericórdia que nos ensinou muito a conhecer o verdadeiro Rosto de Deus. Vamos celebrar a Festa de 

Cristo Rei do Universo – neste dia celebraremos o dia dos Cristãos Leigos e Leigas – batizados e batizadas que 

vivem sua missão de evangelizadores na vida da Igreja.  

Ao longo deste ano, estudamos a carta do Papa Laudato Si. Um apelo do Santo Padre para que todos se 

envolvam no cuidado com a nossa Casa Comum. Durante este mês iremos estudar o sexto capítulo deste 

importante documento. Sempre iluminados pela Liturgia Dominical, fazemos um apelo para que a chave bíblica 

de cada encontro seja bem explorada, uma vez que o objetivo maior do nosso grupo é o Estudo da Palavra de 

Deus.  

Que em cada encontro tenhamos sempre “um olho na bíblia e outro na vida”. É grande nossa responsabilidade 

de de cristãos leigos e leigas na transformação das nossas atitudes e comportamentos frente ao meio ambiente. 

Deus conta com você, Ele conta com cada um de nós.  

. 
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Oração Inicial: 

1. Animador: Rezemos esta oração do Papa Francisco (Cf. Laudato Si',246): 

Leitor 1: Nós vos louvamos, Pai, / com todas as criaturas / que saíram da vossa mão poderosa./ São vossas e 

estão repletas de vossa presença e da vossa ternura. 

Todos: Louvado sejais! Filho de Deus, Jesus! / Por vós foram criadas todas as coisas. 

L2: Fostes formado no seio materno de Maria, / fizestes-Vos parte desta terra, / e contemplastes este mundo / 

com olhos humanos. / Hoje estais vivo em cada criatura / com a vossa glória de ressuscitado. 

T: Louvado sejais! Espírito Santo, / que, com a vossa luz, / guiais este mundo para o amor do Pai / e 

acompanhais o gemido da criação. 

L1: Vós viveis também nos nossos corações, / a fim de nos impelir para o bem. / Louvado sejais! Senhor Deus, 

Uno e Trino, / comunidade estupenda de amor infinito, /ensinai-nos a contemplar-Vos / na beleza do universo, / 

onde tudo nos fala de Vós. 

T: Despertai o nosso louvor e a nossa gratidão / por cada ser que criastes. 

L1: Dai-nos a graça de nos sentirmos / intimamente unidos / a tudo o que existe. / Deus de amor, / mostrai-nos 

o nosso lugar neste mundo / como instrumentos do vosso carinho / por todos os seres desta terra, / porque 

nem um deles sequer / é esquecido por Vós. 

T: Iluminai os donos do poder e do dinheiro / para que não caiam no pecado da indiferença, / amem o bem 

comum, promovam os fracos, / e cuidem deste mundo que habitamos. 

Animador: Os pobres e a terra estão bradando: / Senhor, tomai-nos / sob o vosso poder e a vossa luz, / para 

proteger cada vida, / para preparar um futuro melhor, / para que venha o vosso Reino / de justiça, paz, amor e 

beleza. 

T: Louvado sejais! / Amém. 

 

 
2. Oração de preparação para a Leitura da Bíblia (Fabiana Oliveira) 

“Deus onipotente e misericordioso, / Desejamos ler a Bíblia e entender vossa Palavra, / que é luz e segurança 

para nossos passos. 

Que o Espírito Santo nos ilumine / a fim de que possamos compreender o que dizem as Escrituras. / Que 

possamos sentir durante esta leitura / o coração ardente, como os discípulos no caminho de Emaús.  

Que possamos encontrar sentido coragem, / esperança e rumo para nossa vida, / para a vida de nossa família / 

e para a vida de nossa comunidade.  

Mas, sobretudo, que eu e todos os cristãos / possamos aprender a ter fé, / amar e viver mais intensamente a 

vossa Palavra / no serviço aos irmãos mais pobres e necessitados. Amém!” 

 

3 - Bênção final para todos os dias: 

O Senhor nos abençoe e nos guarde! 

O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e nos seja favorável! 

O Senhor dirija para nós o seu rosto e nos dê a paz! 

Que o Senhor confirme a obra de nossas mãos agora e para sempre. Amém! 

Abençoe-nos o Deus todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! 

 
(Roteiro Preparado pela equipe diocesana da Diocese de Caratinga – MG) 



 3 

1ª REUNIÃO: Educar para a Aliança: humanidade e ambiente 
“Permanecendo firmes, ireis ganhar a vida!” 

 

 

01. Iniciando nosso encontro:  

a)  Preparação do ambiente: Bíblia, vela acesa, flores. 

b)  Acolher os participantes com muita alegria.  

c)  Canto de um mantra, invocação da Trindade,  

d)  Oração do Espírito Santo 

e)  Lembrar a tarefa da última reunião e partilhar. 

 

02. PREPARANDO PARA OUVIR A PALAVRA: 

L.1.: Estamos chegando ao final do Ano Litúrgico – ano da Igreja. Momento também de fazer um balancete da 

caminha do Ano da Misericórdia. O que mudou e o que precisa ainda ser modificado em nós. A Imagem do 

Templo de Jerusalém construído com belas pedras e ofertas votivas não impressionou a Jesus.  Ele sempre deu 

importância ao Templo Vivo de Deus que é cada pessoa humana. Suas palavras não são de ameaça. E sim de 

esperança. Ele sempre nos dará palavras certas para nossa defesa contra os inimigos!. 

Cantando: Palavra de Salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração, se abre para escutar (bis). 

 

03. DEUS NOS FALA: 

Ler na Bíblia: Lucas 21,5-19. 

Chave de Leitura: 

1. O que Jesus profetiza sobre o Templo de Jerusalém?  

2. O que acontecerá aos seus discípulos antes do fim dos tempos? 

3. Que sinais de esperança aparecem no texto bíblico? 

4. O que este texto tem a dizer para nós, hoje? 

 

04. Comentário do tema da reunião 

L.2.: Estamos diante de uma dilema. Vivemos num contexto de altíssimo hábito de consumo e bem-estar e ao 

mesmo tempo a consciência nos cobrando a necessidade de uma mudança de hábito. O progresso nos trouxe 

muitos benefícios, mas ao mesmo tempo o mal uso deste nos induziu na acumulação de objetos ou prazeres 

para dar sentido e alegria ao coração. Não sabemos mais viver sem coisas que dão sentido à vida. Temos até 

certa sensibilidade ecológica, mas a cultura do consumo e do descartável nos dificulta dar passos importantes 

nos colocando diante de um desafio educativo.  

CANTANDO: O Deus que me criou, me quis, me consagrou: para anunciar o Teu amor! (bis) // É missão de 

todos nós, Deus chama, quero ouvir a tua voz! 

 

L.3.: O Papa Francisco fala muito de uma necessidade de uma educação ambiental que nos faça atingir uma 

“cidadania ecológica”. Precisamos criar dentro de nós uma “ética ecológica” nos predispondo para uma prática 

efetiva de solidariedade e responsabilidade com a nossa “casa comum”. Se a lei interna da consciência não for 

desenvolvida, pouco adiantará uma norma jurídica de fora para dentro. O papa cita a escola, a família, os meios 

de comunicação, a catequese, e outros espaços educativos para se atingir essa meta que poderá mudar o 

mundo.  



 4 
CANTANDO: Somos a Igreja do pão, do pão partilhado, do abraço e da paz! (bis) 

 

L.4.: Para a mudança de mentalidade e de comportamento, O papa Francisco destaca a importância da família, 

lugar onde se desenvolve a vida como um Dom de Deus. Contra a cultura de morte, é na família que se 

desenvolve a cultura da vida. A família é o lugar da formação integral onde se desenvolve práticas de vida como: 

pedir licença sem servilismo, dizer muito obrigado, pedir desculpas quando fazemos mal a alguém. Pequenos 

gestos que nos ajudam a construir uma cultura da vida compartilhada e respeito aos outros. Também as 

comunidades cristãs têm papel importante na educação e formação deste tipo de consciência. 

CANTANDO: E pelo mundo eu vou, cantando seu amor, / pois disponível estou, para seguir-te Senhor! (bis) 

 

L.5. FATO DA VIDA: Uma escola de zona rural trabalhou a ideia de reciclar o material descartável da vida escolar. 

Ensinou os alunos a cuidarem do meio ambiente escolar e familiar para produzirem o menor volume de lixo 

possível. E reunindo os pais destes alunos fizeram uma parceria entre a escola e a comunidade para que a 

maioria dos alimentos consumidos na escola fossem produzidos com qualidade pelos pais dos próprios alunos 

com suas famílias. Inventaram uma forma da educação ambiental que não fica reduzida aos muros da escola. 

CANTANDO: Sou bom pastor, ovelhas guardarei / não tenho outro ofício e nem terei! Quantas vidas eu tiver 

eu lhes darei! 

 

05. PUXANDO CONVERSA: O que mais nos chamou a atenção neste encontro de hoje? 

 

06. PERGUNTA PARA O PLENÁRIO: 

Nossas famílias e nossa comunidade têm ajudado no processo de formação de consciência ecológica? Em que 

podemos melhorar? 

 

07. REZAR A PALAVRA DE DEUS NA VIDA. 

a) Por todas as famílias que passam por situações difíceis, e por aquelas que pedem as nossas orações, rezemos: 

Todos: Deus de amor e misericórdia, ouvi-nos! 

b) Pelas pessoas e instituições que se dedicam a promover a solidariedade, para que, sempre iluminadas pelos 

valores do Evangelho, busquem meios alternativos de superação do consumismo, rezemos: 

c) Pelos pobres e sofredores espalhados por toda a terra, para que o encontro com Jesus Cristo transforme 

nossos corações e possamos percebê-los, tornando-nos efetivamente fraternos e solidários, rezemos: 

(Outras preces espontâneas e Pai-Nosso) 

 

08. COMPROMISSOS DA SEMANA: 

a) Procurar alguma experiência de recuperação ou preservação do meio ambiente para partilhar na próxima 

reunião. 

b) Ler em casa a passagem bíblica da próxima reunião: Lucas 23,35-43. 

 

09. ENCERRAMENTO: 

a) Avisos 

b) Canto / Bênção final 
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2ª REUNIÃO: A conversão Ecológica 
“Lembra-te de mim, Senhor!” 

 

01. INICIANDO NOSSO ENCONTRO 

a) Preparação do ambiente: Bíblia, vela acesa, planta viva. 

b) Canto de um mantra, invocação da Trindade,  

c) Oração do Espírito Santo 

d) Lembrar a tarefa da semana anterior e partilhar 

 

02. PREPARANDO PARA OUVIR A PALAVRA  

L.1. Neste domingo, Festa de Cristo Rei do Universo, estamos encerrando o Jubileu da Misericórdia. Afirmava o 

papa Francisco que Deus sempre nos surpreende. “Ele nunca Se cansa de escancarar a porta do seu coração, 

para repetir que nos ama e deseja partilhar conosco a sua vida”. Jesus, que passou neste mundo fazendo o bem, 

é zombado pelos chefes e soldados. Mas com o Messias salvador mostra sua realeza no alto da Cruz salvando os 

que Nele confiam. Seu reinado é uma verdadeira doação de si aos filhos e filhas de Deus. É a expressão máxima 

da misericórdia do Pai.  

CANTANDO: Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor! Glória a ti Senhor! 

 

03. DEUS NOS FALA: 

Ler na Bíblia: Lucas 23,35-43. 

Chave de Leitura:  

1. Como os chefes e soldados zombavam de Jesus? 

2. Qual foi o insulto que Jesus recebeu no alto da cruz? 

3. Como se manifestou a realiza de Jesus no alto do Calvário? 

4. O que este texto tem a dizer para nós, hoje? 

 

04. COMENTÁRIO DO TEMA DA REUNIÃO 

L.2. O papa Francisco convoca a Igreja a renovar o modo de pensar, de sentir e de viver. Isto ele pede afim de 

desenvolvermos uma espiritualidade ecológica com o objetivo de renovar a humanidade. O papa vê que “se os 

desertos exteriores se multiplicam no mundo, é porque os desertos interiores se tornaram muito ‘maiores’”. A 

conversão passa pelo interior da pessoa. A conversão ecológica nos levará a tomar consciência de que somos 

guardiões da obra de Deus. Não dá mais para levar uma vida de irresponsabilidade com o meio ambiente.  

CANTANDO: Perdoai-nos ó Pai, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Se e não 

perdoar o meu irmão, o Senhor não me dá o seu perdão. Eu não julgo para não ser julgado, perdoando é que 

serei perdoado. 

 

L.3. Afirma a Carta do Papa Laudato Si’ que existem cristãos, até comprometidos e piedosos, que podem ter até 

muito conhecimento bíblico e religioso, mas que não se comprometem ainda com a questão ambiental. Outros 

são passivos, não se decidem mudar os seus hábitos e tornam-se incoerentes. Falam uma coisa e fazem outra. 

Falta-lhes uma conversão ecológica. Às vezes temos uma teoria religiosa muito bonita e uma prática que não 

confere com o Evangelho. Em outras palavras, comungamos o Corpo de Cristo e envenenamos a terra que nos 

dá o alimento para a vida.  

CANTANDO: Perdoai-nos ó Pai, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Eu não julgo 
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para não ser julgado. Perdoando é que serei perdoado. Vivo em Cristo a vida de cristão. Sou mensagem de 

sua reconciliação. 

 

L.4. São Francisco de Assis nos inspira a mudar nossa relação com as obras do Criador. Precisamos de uma 

conversão integral. Reconhecer nossos erros, pecados e vícios ou negligências e arrependermo-nos decoração 

para mudar nossas atitudes a partir de dentro. Mas não basta uma conversão individual, é necessário investir 

numa rede comunitária de mudança de comportamento. Somos uma comunidade humana que está em sintonia 

com todo o universo. Com as outras criaturas fazemos parte da comunhão universal que reflete o Ser de Deus 

Senhor e criador.  

CANTANDO: Tua Igreja é um corpo, cada membro é diferente; / e há no Corpo, certamente, coração, ó meu 

Senhor. / Dele nasce a caridade, dom maior, mais importante; / Nele, enfim, achei radiante, minha vocação: o 

Amor! 

 

L.5. Fato da vida: Como a consciência muda pelo amor ou pela dor. Após serem constatadas doenças e várias 

mortes de pessoas idosa e jovens nas comunidades rurais onde o uso de venenos como “defensivos agrícolas” 

era a única solução, descobriu-se que existem meios naturais alternativos não venenosos que combatem as 

pragas da lavoura e não danificam a saúde humana e da natureza. Superou-se o “mito” de produzir mais com 

veneno e cresceu na qualidade dos produtos agrícolas zelando pelo bem estar de todos.  

CANTANDO:  Eu te peço desta água que tu tens, / És água viva, meu Senhor. Tenho fome, tenho sede de amor 

/ E acredito nesta fonte de onde vens.  

 

05. PUXANDO CONVERSA: O que mais nos chamou a atenção neste encontro de hoje? 

 

06. PERGUNTA PARA O PLENÁRIO: 

Estamos vivendo de acordo com o que rezamos e aprendemos? Por quê? 

 

07. REZAR A PALAVRA DE DEUS NA VIDA. 

1. Ajudai-nos, Senhor, a formar nossa Igreja sempre mais voltada para os pobres e necessitados, rezemos. 

Todos: Senhor, fazei-nos seguidores do seu Filho Jesus. 

2. Abençoa o Papa, sucessor de São Pedro, para que, com bispo de Roma, faça as mudanças necessárias em 

nossa Igreja, rezemos. 

3. Fazei de nós uma Igreja sempre mais comprometida com as causas do Evangelho, com a defesa da vida e 

preservação do meio ambiente, rezemos. 

(Outras preces espontâneas) 

 

08. COMPROMISSOS DA SEMANA 

1. Ler em casa o texto da próxima reunião: Mateus 24,37-44. 

2. Participar das celebrações da Festa do Cristo Rei destacando a importância dos Cristãos leigos e leigas na 

Igreja e na sociedade. 

 

09. ENCERRANMETO 

a) Avisos, b) Bênção e Cântico final. 
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3º REUNIÃO: Em busca da Fraternidade univesal 
“Ficai atentos e preparados” 

 

01. Iniciando nosso encontro 

a) Preparação do ambiente: Bíblia, vela acesa, flores naturais ou ramo verde.  

b) Canto de um mantra, invocação da Trindade,  

c) Oração do Divino Espírito 

d) Partilhar a tarefa da semana anterior 

 

02. PREPARANDO PARA OUVIR A PALAVRA  

Leitor 01: Neste final de semana estamos entrando no novo Ano Litúrgico. Estaremos celebrando o primeiro 

Domingo do Advento. Tempo de preparação para o Natal. A Leitura que vamos ouvir nos chama a uma profunda 

vigilância para a chegado do Senhor. Não sabemos o dia nem a hora. Por isso o cristão não deve ter medo do fim 

do mundo, mas deve viver cada dia como se fosse o último, como se fosse o mais importante dia de sua vida. 

Ano Novo nos inspira vida nova. É tempo de nos preparar para o Natal. Vamos fazer de nossas casas um novo 

presépio para que Jesus possa nascer no meio de nós. 

CANTANDO: Eu vim para escutar Tua palavra, / Tua palavra, Tua palavra de amor.  / Eu gosto de escutar Tua 

 

03. DEUS NOS FALA: 

Ler na Bíblia: Mateus 24,37-44. 

Chave de Leitura: 

1. Como será a vinda do Filho do Homem? 

2. Qual o tipo de recomendação Jesus nos faz em vista da sua vinda? 

3. O que este texto tem a dizer para nós, hoje? 

 

04. COMENTÁRIO DO TEMA DA REUNIÃO 

L.2: “A espiritualidade cristã propõe uma forma alternativa de entender a qualidade de vida, encorajando a 

assumir um estilo de vida profético e contemplativo, capaz de gerar profunda alegria sem estar dominado pelo 

consumo”. No fundo o que a espiritualidade cristã propõe é uma volta a uma vida de simplicidade, uma vida 

com menos peso, com menos coisas para nos distrair. É possível ser feliz com uma vida mais sóbria. Muita gente 

já faz essa experiência de uma vida mais simples, por opção na busca da felicidade, mesmo tempo uma 

infinidade de outras possibilidades. 

CANTANDO: Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor ! Jesus Cristo é o Senhor, glória a Ti Senhor! 

 

L.3: Uma vida mais sóbria e simples contribui para a realização da pessoa neste mundo. Ao sermos criados o 

Senhor nos colocou como senhores da criação e não escravos dela. Uma paz interior tão buscada pelas pessoas 

tem muito haver com o cuidado com a ecologia e o bem comum. A natureza toda nos fala de Deus. Precisamos 

criar uma ecologia integral onde toda a criação geme dores de parto, como nos afirma o Apóstolo Paulo, 

esperando o dia glorioso de uma perfeita harmonia entre toda a obra criada. Eis o caminho para uma 

fraternidade universal. 

CANTANDO: Somos a Igreja da paz, da paz partilhada e do abraço e do pão! 

 

L.4: O Papa Francisco fala de uma fraternidade universal. Um grande modelo deste relacionar-se com Deus e 



 8 
com a natureza, num espírito de fraternidade universal, nos vem de São Francisco de Assis. Precisamos 

aprender com ele a amar a irmã natureza e respeitá-la como fonte de vida. Vamos insistir na necessidade de 

construirmos juntos uma ecologia integral, onde possamos assumir, no dia a dia, pequenos gestos de defesa e 

preservação do meio ambiente. Através destes gestos vamos quebrando a lógica da violência, da exploração e 

do egoísmo. Assim podemos assimilar o porquê do uso dos elementos da natureza na celebração dos 

sacramentos como o óleo, a água, o fogo, etc. Viveremos uma harmonia com todo o universo.  

CANTANDO: Pelo batismo recebi uma missão. / Vou trabalhar para o Reino do Senhor./ Vou anunciar o 

Evangelho para os povos / Vou ser profeta, sacerdote, rei, pastor. 

 

L5: Fato da vida. Motivados pela Campanha da Fraternidade, uma paróquia da Diocese de Caratinga – MG, 

assumiu um compromisso comunitário libertador. Toda a Liderança e os fiéis ficaram de ler o documento 

Laudato Si’ e ainda plantar ao longo do ano pelo menos 5000 mudas de árvores para ajudar no reflorestamento. 

E que no terceiro domingo de cada mês, na missa do dízimo, seriam sorteadas mudas de árvore para o dizimista 

sorteado. Uma espécie de espiritualidade ecológica foi sendo desenvolvida ao longo do ano. 

Cantando: A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. / A tua bondade infinita, me perdoar. / Vou ser o teu 

seguidor / e te dar o meu coração. / Eu quero sentir o calor de tuas mãos. 

 

05. PUXANDO CONVERSA: O que mais nos chamou a atenção neste encontro de hoje? 

 

06. PERGUNTA PARA O PLENÁRIO: 

Nosso grupo está se convertendo a um jeito de viver mais ecológico? Dê exemplos. 

 

07. REZAR A PALAVRA DE DEUS NA VIDA. 

a) Para que o Senhor inspire em nosso coração uma espiritualidade que seja libertadora, Rezemos. 

Todos: Guiai-nos, Senhor, no caminho da vida! 

b) Para que os homens, a quem Deus concedeu dons de riqueza, de sabedoria e de bondade, os ponham ao 

serviço dos outros, rezemos: 

c) Para que aqueles que, depois de iluminados, se afastaram do caminho da verdade se convertam de novo ao 

Evangelho, rezemos: 

d) Para que os membros de nossa comunidade paroquial sejam fiéis à Palavra e aos sacramentos que alimentam 

a fé da Igreja, rezemos: 

 (Outras preces espontâneas) 

 

08 – Tarefa Concreta: 

1. Ler em casa o texto para nosso plenário: Lucas 14,7-14. 

2. Motivar a todos para a participação do Plenário da comunidade.  

3. Que compromisso podemos assumir em família para que no nosso Natal seja mais santo e agradável? 

 

09. ENCERRANMETO  

a) Avisos,  

b) Bênção e Cântico final. 
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PLENÁRIO: “Por uma vida mais simples”. 

 
1. Iniciando nosso encontro 

a) Acolhimento do Animador e cântico  

b) Invocação Do Espírito Santo e Oração Inicial 

 

L.1: Terminamos o Ano da Misericórdia. Durante este ano estudamos a Laudato Si’. E hoje em nossa Grande 

Celebração da comunidade, com a presença de todo os grupos, vamos celebrar os ensinamentos adquiridos ao 

longo deste ano jubilar. No texto bíblico de hoje Jesus constata com as pessoas gostam do primeiro lugar. Ligado 

ao consumismo as coisas levam as pessoas e se sentirem mais importantes que as outras. Na ecologia integral 

vamos aprender que a fraternidade universal nos levará a viver uma vida mais simples e nos preocuparmos mais 

com os pobres do que uma vida de ostentação. 

 

Todos cantando: A Vossa Palavra, Senhor. É sinal de interesse por nós. 

 

3. Preparando para ouvir a Palavra 

a) Canto de aclamação 

b) Leitura na Bíblia: Lucas 14, 7-14 

c) Chave de leitura: 

1. Qual foi a observação que Jesus fez no comportamento dos convidados da festa? 

2. Que ensinamento Jesus nos dá em relação a uma festa ? 

3. Qual foi o ensinamento para o fariseu que tinha preparado a festa? 

4. Momento de partilha dos grupos.  

A partir do que refletimos nos grupos, apresentar de forma bem criativa a reflexão partilhada. 

 

Apresentar Resumo das perguntas de cada reunião. Após cada grupo apresentar o que refletiu, o plenarista faz 

um apanhado geral ajudando os participantes a aprofundarem o tema refletido. 

Conclusão Concreta: ao término do plenário, apresentar algum gesto concreto para a comunidade realizar, 

durante o mês. 

Preces Espontâneas, Pai nosso e Ave Maria. 

A comunidade pode também fazer um gesto de partilha fraterna no final do plenário. 

Encerramento. 

a) Avisos, b) Bênção e Cântico final. 

 


