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Roteiro  para  os 

Grupos  de  Reflexão 

TEMA: Louvado sejas, meu Senhor! 

Roteiro de Reflexão – Abril 2016 
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INTRODUÇÃO AO ROTEIRO  

Neste mês de abril soa aos nossos ouvida a pergunta do Papa Francisco: “Que tipo de 
mundo queremos deixar a quem vai suceder-nos, às crianças que estão a crescer?”.  Esta 
interrogação está no coração da Laudato  Si’ (LS),  a esperada  Encíclica do Papa  
Francisco, sobre o cuidado da casa comum. O nome da Encíclica foi inspirado na 
invocação de São Francisco  «Louvado sejas, meu Senhor»,   

Esta terra maltratada e saqueada se lamenta e os seus gemidos se unem aos de 
todos os abandonados do mundo. O Papa Francisco convida a ouvi-los, exortando todos e 
cada um – indivíduos, famílias, coletividades locais, nações e comunidade internacional – 
a uma “conversão ecológica”.  

O texto é atravessado por alguns eixos principais, marcados por uma forte  unidade: 
«a relação íntima entre os pobres e a fragilidade do planeta, a convicção de que tudo está 
estreitamente interligado no mundo, a crítica do novo modelo e das formas de poder que 
derivam da tecnologia, o convite a procurar outras maneiras de entender a economia e o 
progresso, o valor próprio de cada criatura, o sentido humano da ecologia, a necessidade 
de debates sinceros e honestos, a grave responsabilidade da política internacional e local, 
a cultura do descarte e a proposta de um novo estilo de vida» (LS 16).  

Sejamos acolhedores à orientação do papa Francisco, como discípulos missionários 
de Jesus, na busca de alternativas para um mundo melhor. Louvado Sejas, meu Senhor! 
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1 – Oração do Espírito Santo 

Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor.  

V. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. R. E renovareis a face da terra. 

Oremos: Ó Deus, que instruís os corações de Vossos fiéis com a Luz do Espírito Santo, fazei que saibamos 

apreciar retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e possamos gozar sempre de sua 

consolação. Por Cristo, Senhor Nosso. Amém! 

 

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

“Deus onipotente e misericordioso,  

desejo ler a Bíblia e entender vossa Palavra, 

que é luz e segurança para meus passos. 

Que o Espírito Santo me ilumine 

a fim de que eu possa compreender o que dizem as Escrituras.  

Que eu possa sentir durante esta leitura 

o coração ardente, como os discípulos no caminho de Emaús.  

Que eu possa encontrar sentido coragem,  

esperança e rumo para minha vida,  

para a vida de minha família  

e para a vida de minha 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! 
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1ª REUNIÃO: Nada neste mundo nos é indiferente 
“Joguem a rede do lado direito e acharão peixe.” (Jo 21,6) 

 

01. Iniciando nosso encontro:  

a)  Preparação do ambiente: Bíblia, vela acesa, algo que lembre a natureza. 

b)  Canto de um mantra, invocação da Trindade,  

c)  Oração do Espírito Santo 

d) Lembrar a tarefa da última reunião e partilhar. 

 

02. PREPARANDO PARA OUVIR A PALAVRA: 

L.1.: No evangelho que vamos refletir, Jesus se manifesta mais uma vez e nos dá a certeza de qual 

caminho a seguir. Pedro, sem Jesus, escolhe um caminho que ele conhecia, e passa a viver na escuridão, 

nu e sem esperança. Mas, através da união dos discípulos, eles percebem a presença de Jesus e 

relembram os ensinamentos de uma nova luz e missão. 

Cantando: Quero cantar ao Senhor / sempre enquanto eu viver. / Ei de provar seu amor, seu valor e 

seu poder! 

 

03. DEUS NOS FALA: 

Ler na Bíblia: João 21, 1-19. 

Chave de Leitura 

1–  Qual foi a atitude dos discípulos sem a presença de Jesus? 

2 – Como Jesus faz para ser reconhecido pelos discípulos? Quais são as suas transformações?  

3 – Como testemunhamos Jesus ressuscitado em nossa Comunidade? 

 

04. Comentário do tema da reunião 

L.2.: “A comunidade cristã, que age sem estar unida à pessoa e missão de Jesus, continua nas trevas e 

não produz frutos, como aconteceu com Pedro e seus companheiros. Mesmo reunidos, tiveram medo de 

seguir em frente, anunciando a Boa Nova, e voltaram à sua rotina de pescadores. Jesus então, ao se 

manifestar, desperta neles a alegria e a esperança. Com diálogo, Jesus comove Pedro e mostra sua 

verdadeira missão. Que todos de nossa Comunidade possamos estar convictos e anunciar a Boa Nova 

que é Jesus Cristo. 

Cantando: Vai trabalhar pelo mundo afora. Eu estarei até o fim contigo. / Está na hora o Senhor me 

chamou! Senhor aqui estou. 

L.3.: Na encíclica Laudato Si, o Papa Francisco pretende especialmente entrar em diálogo com todos, 

acerca da nossa casa comum.  Ele cita outros papas antecessores, como o Papa São João XXIII, em sua 

encíclica “Pacem in terris” (Paz na terra), o alerta para o perigo de uma deterioração global do planeta.  

O Beato Papa Paulo VI sublinhou a “necessidade urgente de uma mudança radical no comportamento da 

humanidade”. E São João Paulo II convidou a humanidade a uma conversão ecológica global. Francisco 
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nos convida a não sermos indiferentes com a degradação do mundo. É preciso cada um fazer a sua parte 

e conscientizar a todos da sua responsabilidade. 

Cantando: Eis, ó meu povo o tempo favorável / Da conversão que te faz mais feliz; / Da construção de 

um mundo sustentável, / “Casa Comum” é teu Senhor quem diz: //  

L.4.: Um FATO DA VIDA. Houve um incêndio na floresta e, enquanto todos os bichos corriam apavorados, 

um pequeno beija-flor ia do rio para o incêndio levando gotinhas de água em seu bico. O leão, vendo 

aquilo, perguntou ao beija-flor: “Ô beija-flor, você acha que vai conseguir apagar o incêndio sozinho?” E o 

beija-flor respondeu: “Eu não sei se vou conseguir, mas estou fazendo a minha parte”.. 

Cantando: Vai trabalhar pelo mundo afora. Eu estarei até o fim contigo. / Está na hora o Senhor me 

chamou! Senhor aqui estou. 

L.5. Fica claro que não podemos ficar indiferentes diante da realidade e das necessidades do mundo de 

hoje. Temos uma missão a realizar. O Papa Francisco está fazendo bem a parte dele, seu testemunho nos 

encoraja a também fazermos bem a nossa parte. Quando cada um faz um pouco, não pesa pra ninguém 

e as coisas se resolvem com maior facilidade. Vamos juntos nos empenhar de verdade na defesa da 

pessoa humana e da vida no planeta. Ainda que sejamos pequenos como um beija-flor, nunca deixemos 

de fazer aquilo que está ao nosso alcance. 

Todos (cantando): Eu sou feliz é comunidade, na comunidade, eu sou feliz. 

 

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

 

06. PERGUNTA PARA O PLENÁRIO: 

No fato da vida, acima, o beija-flor faz sua parte, o leão fica criticando? Estamos mais parecidos com o 

beija-flor ou com o leão? Por quê? 

 

07. REZAR A PALAVRA DE DEUS NA VIDA. 

a) Senhor, apesar de toda a situação de desesperança e da falta de cuidado com o outro e com o planeta, 

ajudai-nos a não desanimar, rezemos: 

T. Senhor, fazei-nos conscientes e comprometidos com a causa do Reino. 

b) Fazei com que saibamos escutar vossa Palavra, para que nossa Comunidade possa crescer no amor ao 

próximo e à nossa casa comum, rezemos: 

c) Ajudai-nos, Senhor, a colocar em prática o pedido do Papa Francisco, para cuidarmos da Terra que está 

sendo maltratada e saqueada, prejudicando a todos e especialmente os mais pobres, rezemos: 

 (Outras preces espontâneas e Pai-Nosso) 

 

08. COMPROMISSOS DA SEMANA: 

a) Convidar uma pessoa afastada e desanimada, para o nosso próximo encontro. 

b) Ler o texto da próxima reunião: João 10, 27-30. 

09. ENCERRAMENTO: 

a) Avisos 
b) Canto / Bênção final 
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2ª REUNIÃO: Unidos por uma preocupação comum 
“Minhas ovelhas ouvem a minha voz.” (Jo 10,27) 

 

01. INICIANDO NOSSO ENCONTRO 

a) Preparação do ambiente: Bíblia, vela acesa, algo que lembre pessoas em situações 

irregulares diante da Igreja. 

b) Canto de um mantra, invocação da Trindade,  

c) Oração do Espírito Santo 

d) Lembrar a tarefa da semana anterior 

 

02. PREPARANDO PARA OUVIR A PALAVRA  

L.1. No texto de hoje, vemos a imagem de Jesus como um Bom Pastor, aquele que cuida das suas 

ovelhas. Há dois pontos importantes: Jesus protege suas ovelhas e lhes dá a vida eterna; as ovelhas que 

ouvem a sua voz, ele as reconhece e elas o seguem. A comunhão com Jesus se concretiza no seguimento.  

Àqueles que seguem o Pastor lhes será dada a vida eterna. Jesus não é como pastores mercenários. Ele 

cuida das ovelhas e lhes dá a vida em plenitude. 

Cantando: Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício, nem terei. Quantas vidas eu 

tiver, eu lhes darei! 

 

03. DEUS NOS FALA: 

Ler na Bíblia: João 10, 27-30. 

Chave de Leitura: 

1. Quem são as ovelhas do rebanho de Jesus?  

2. Como Jesus cuida de suas ovelhas? 

3. Qual a diferença entre bons e maus pastores?  

4. Conseguimos diferenciar, hoje, quem realmente defende a vida? 

 

04. COMENTÁRIO DO TEMA DA REUNIÃO 

L.2. Jesus é o pastor e as ovelhas são os discípulos e o povo que o segue. Ele é um pastor da humanidade 

porque conhece a realidade e os problemas que tiram a vida plena de cada pessoa. Assim ele liberta da 

alienação e exploração, frutos de jogos de poder que submetem as pessoas na igreja e na sociedade. Sua 

proposta é universal, sem distinção. Jesus exerce a ética do cuidado às pessoas como um todo, dando-

lhes a vida eterna que já se concretiza na fé e no seguimento. 

Cantando: A força que hoje faz brotar a vida / atua em nós pela sua graça. / É Deus quem nos convida 

a trabalhar, / o amor repartir e as forças juntar. 

L.3. Dentro e fora da Igreja Católica, é preciso observar as opiniões daqueles que possuem uma comum 

preocupação sobre o cuidado com o planeta que habitamos. O Papa Francisco cita as palavras do 

Patriarca ecumênico Bartolomeu: “Todos que causamos danos ecológicos e prejudicamos a natureza 

cometemos um crime contra nós mesmos e um pecado contra Deus”. Precisamos aceitar o mundo como 
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“sacramento de comunhão”. (Laudato Si', 8-9).  Exercer o cuidado e a partilha de tudo o que nos cerca é 

ter atitude de bons pastores, que se preocupam com a vida plena. Para isto é preciso conversão! 

Cantando: Perdão, Senhor, é idolatria amar a morte. / Nosso egoísmo mancha o céu, a terra e o mar. / 

O azul e o verde e as ondas vão ter outra sorte, / se nosso coração se converter e amar! (bis) 

L.4. Um FATO DA VIDA. Moradores da região da barragem de Furnas, que possui um grande fluxo de 

turismo, perceberam certa vez como o descuido e a sujeira estavam poluindo o rio e foi organizado, 

então, um grande mutirão, envolvendo principalmente crianças e jovens da escola e da catequese, 

limpando a margem do rio e conscientizando as pessoas. Foi um ótimo resultado, onde se constatou que 

Igreja, Comunidade e Sociedade, quando se unem por uma causa comum, podem proporcionar o bem 

para todos. “Gente simples, fazendo coisas pequenas, em lugares pouco importantes, consegue 

mudanças extraordinárias” (Provérbio Africano). 

Cantando: Que todos sejam um como Eu e Tu somos um, que todos sejam um (bis). 

L.5. Precisamos desenvolver mais atitudes de solidariedade para com a vida humana que está ameaça e 

para a defesa da vida do planeta. Também nós devemos ser bons pastores e zelar pela vida plena pra 

todos. Procure partilhar as iniciativas de nossa comunidade em ações a favor da vida. 

Cantando: Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. 

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

 

06. PERGUNTA PARA O PLENÁRIO: 

Como podemos melhorar nossa maneira de conviver com a natureza e com as pessoas que nos 

cercam? Dê exemplos. 

 

07. REZAR A PALAVRA DE DEUS NA VIDA. 

a) Pai de toda a Criação, com tua ajuda sonhamos com um mundo com todos cuidando e protegendo 

todas as coisas: 

T: Louvado sejais, meu Senhor? 

b) Pai de toda a Criação, em Jesus, verdadeiro Pastor, aprendemos a estar numa luta constante, em 

defesa da vida plena.  

c) Pai de toda a Criação, os sinais visíveis na Igreja, na sociedade e no mundo, pela preocupação comum 

com a o planeta, renova a esperança na humanidade. 

 (Outras preces espontâneas) 

 

08. COMPROMISSOS DA SEMANA 

1. Ler em casa o texto da próxima reunião: João 13,31-35. 

2. Conversar com familiares, vizinhos e vizinhas sobre o assunto dessa reunião. 

3. Motivar outras pessoas a participarem do Grupo de Reflexão e da comunidade. 

 

09. ENCERRANMETO 

a) Avisos, b) Bênção e Cântico final. 
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3º REUNIÃO: São Francisco de Assis 
“Preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã.” (Lc 13,33) 

 

01. Iniciando nosso encontro 

a) Preparação do ambiente: Bíblia, vela acesa, algo que lembre S. Francisco de 

Assis.  

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  

L.1: O Evangelho do próximo domingo, que vamos refletir hoje, nos lembra que a glória de Jesus, que 

celebramos neste tempo da Páscoa, começa na sua entrega à morte, anunciada logo depois que Judas 

sai. O que ele nos deixa é o mandamento do amor. Precisamos seguir Jesus mais de perto. Vamos, com 

calma e atenção, ouvir o que o Senhor vai nos falar. 

Cantando: Sim eu quero, que a luz de Deus que um dia em mim brilhou, jamais se esconda e não se 

apague em mim o seu fulgor. 

 

03. DEUS NOS FALA: 

Ler na Bíblia: Lucas 13,31-35. 

Chave de Leitura: 

1. O que aconteceu quando Judas saiu?  

2. Qual o mandamento que Jesus deixou para os discípulos? 

3. Como as pessoas reconheceram os discípulos de Jesus? 

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

 

04. COMENTÁRIO DO TEMA DA REUNIÃO 

L.2: Em sua carta encíclica Laudato si’, o Papa Francisco diz que “São Francisco é o exemplo por excelência 

do cuidado pelo que é frágil e por uma ecologia integral, vivida com alegria e autenticidade. É o Santo 

padroeiro de todos os que estudam e trabalham no campo da ecologia, amado também por muitos que 

não são cristãos. Manifestou uma atenção particular pela criação de Deus e pelos mais pobres e 

abandonados. Amava e era amado pela sua alegria, a sua dedicação generosa, o seu coração universal. Era 

um místico e um peregrino, que vivia com simplicidade, e numa maravilhosa harmonia com Deus, com os 

outros, com a natureza e consigo mesmo. Nele se nota até que ponto são inseparáveis a preocupação pela 

natureza, a justiça para com os pobres, o empenhamento na sociedade e a paz interior’ (nº 10). 

Cantando: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa Paz... 

L.3: A Carta do Papa nos diz que o testemunho de São Francisco mostra-nos uma ecologia integral vai 

além da linguagem das ciências e nos põem em contato com o que é mais profundo no ser humano. São 

Francisco, sempre que olhava o sol, a lua ou os animais, cantava. Com seu canto ele apresentava a Deus 

todas as outras criaturas. Ele entrava em comunicação com toda a criação.  Para ele, qualquer criatura era 
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sua irmã, unida a ele por laços de carinho. Por isso, sentia-se chamado a cuidar de tudo o que existia” (nº 

11). 

Cantando: Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida, plenamente. 

L.4: São Boaventura, discípulo e amigo de São Francisco, contava que ele, “enchendo-se da maior ternura, 

ao considerar a origem comum de todas as coisas, dava a todas as criaturas – por mais desprezíveis que 

parecessem – doce nome de irmãos e irmãs”.  A pobreza de São Francisco não era simplesmente um 

ascetismo exterior, mas algo de mais radical: uma renúncia a fazer da realidade um mero objeto de uso e 

domínio” (nº 11). 

 

Cantando: Ide pelo mundo, ide pelo mundo e anuncia, e anuncia. O Evangelho a toda criatura.  

L.5: “São Francisco, fiel à Sagrada Escritura, propõe-nos reconhecer a natureza como um livro 

esplêndido, onde Deus nos fala e transmite algo da sua beleza e bondade. Por isso, pedia que, no 

convento, se deixasse sempre uma parte do horto por cultivar, para que aí crescessem as ervas 

silvestres, a fim de que, quem as admirasse, pudesse elevar o seu pensamento a Deus, autor de tanta 

beleza” (nº 12). 

Cantando: Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente (bis). 

 

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

 

06. PERGUNTA PARA O PLENÁRIO: 

A exemplo de São Francisco, temos cuidado de nossa irmã natureza, como devíamos? Por quê? 

 

07. REZAR A PALAVRA DE DEUS NA VIDA. 

a) Para que todos nós, cristãos e não cristãos, imitemos o grande exemplo de São Francisco de Assis no 

amor à Natureza, rezemos: 

T: São Francisco de Assis, rogai a Jesus por nós. 

b) Para que o pedido do Papa Francisco, na Laudato Si’, seja atendido por todas as pessoas do mundo, 

rezemos: 

c) Para que a nossa Comunidade se converta para o amor à Nossa Casa comum, que é todo este 

maravilhoso mundo criado por Deus, rezemos: 

 (Outras preces espontâneas) 

 

08. COMPROMISSOS DA SEMANA 

1. Ler em casa o texto da próxima reunião: Mateus 6, 25-30. 

2. Procurar ler um pouco mais sobre a carta do Papa “Louvado Sejas” (Laudato Si’) 

3. Procurar visitar os doentes da comunidade. 

 

09. ENCERRANMETO 

a) Avisos, b) Bênção e Cântico final 
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PLENÁRIO: “O grande momento da 

comunhão”. 
 

O Plenário é importante para celebrar e partilhar as reflexões da Igreja 

nas casas. É um momento muito importante, que deve ser valorizado e 

preparado com carinho, acolhendo a todos os participantes, com a 

alegria do evangelho, e incentivando a participação de cada um. 

 

1. Acolhida 

Preparar o ambiente com a Bíblia e símbolos dos quatro 

elementos da natureza: água, terra, ar e fogo. Acolher todos os 

participantes, cantando: Seja bem vindo, olé, olé, olé, / seja bem vinda 

olá, olá, olá! / Paz e Bem pra você, que veio participar! (bis) 

Animador(a): Vida plena significa viver em harmonia com tudo o que nos cerca, sem que haja 

dominação, exploração ou injustiças. 

Cantando: 1. Criou o céu e a terra / eterno e seu amor! / Criou o sol e a lua, / eterno e seu amor! / 

Refrão: Por nós fez maravilhas, / louvemos ao Senhor! (Bis) / 2. E fez à sua imagem, / eterno é seu 

amor! / O homem livre e forte: / eterno é seu amor! 

 

2. Deus nos fala 

Canto de aclamação.  

Ler na bíblia o texto: Mateus 6, 25-30. 

Pistas para reflexão:  

a) Como se percebe a relação paterna de Deus com toda a criatura? 

b) De qual maneira as palavras deste texto iluminam os símbolos que colocamos? 

c) O que tudo isto tem a dizer, para nós e para o mundo em que vivemos? 

 

3. Partilha 

Os grupos apresentam o resumo das respostas de cada reunião. 

 

4. Compromisso para o Mês 

Em nossa Comunidade, o que podemos fazer de concreto a partir do que foi refletido? 

 

5. Avisos da Comunidade. 

  

6. Preces espontâneas, Pai Nosso / Ave Maria.  

 

7. Benção final 
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T: “Que o sol traga energia todos os dias. / Que a lua ilumine o nosso caminho à noite. / Que a chuva 

leve embora as preocupações. / Que a brisa sopre nova força em nossa vida” (Provérbio africano). 

Amém! Axé! Aleluia! 

 

8. Partilha dos alimentos 

Canto Final: Irmãos, minhas irmãs / Vamos cantar, nesta manhã, / Pois renasceu, mais uma vez, / A 

criação nas mãos de Deus. / Irmãos, minhas irmãs, / Vamos cantar: Aleluia, Aleluia, Aleluia! Aleluia, 

Aleluia! 


