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1. Orientações Práticas - (3’) 
 

Preparar um belo ambiente para acolher com alegria os irmãos que vêm para o 
encontro fraterno. Colocar em uma mesa com toalha branca o livro dos Salmos, vela, 
imagem de São Pedro Julião Eymard, Apóstolo da Eucaristia, ou de Nossa Senhora do 
Santíssimo Sacramento, para lembrar Maria, a mulher eucarística que soube partilhar 
Jesus, Pão da Unidade.  

 

2. Fraternidade – Palavra de Acolhida e Oração - (12’) 

2.1. Palavra de Acolhida – (5’) 

“Naquela mesma hora, levantaram-se... e narraram os acontecimentos do caminho e como o 
haviam reconhecido na Fração do Pão” (Lc 24,33.35). 

Estamos em tempo de Missão eucarística, sinalizando o testemunho de unidade e serviço. A 
missão nasce sempre de uma comunidade que celebra a Eucaristia como exigência de comunicar 
aos outros o Cristo descoberto e experimentado na fração do Pão (o «Ide» no fim da celebração 
tem este sentido missionário). 

Portanto, com o coração aberto para acolhermos nossos irmãos na Eucaristia, façamos uma 
corrente com os braços entrelaçados, simbolizando nossa força e união, e cantemos juntos: 

Onde reina o amor, fraterno amor, onde reina o amor, Deus aí está. (2 vezes) 

2.2. Oração inicial (7’) 

Na alegria de sermos acolhidos mutuamente, coloquemo-nos na presença de Deus e 
invoquemos a Trindade Santa, cantando: 
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém (2x) 
 

TEXTO BÍBLICO: Lc 9,28-36 
Ouçamos mais uma vez, interiorizando a Palavra proclamada. (ler novamente o texto) 
Leitura Orante: 
1º Passo- Leitura: O que o texto diz? 
2º Passo- Meditação: O que o texto me diz, o que Deus está me falando?  
3º Passo-Oração: O que o texto me leva a dizer a Deus? 
4º Passo-Contemplação: O que ficou em meu coração e me desperta para um novo modo de 

ser?     
 

Preces espontâneas iluminadas pela Palavra. 
Pai Nosso... 

 

3. Fraternidade - Palavra de Memória - (5’) 
 
Leitura da ata: recordemos o que foi aprofundado no encontro passado.  

 
4. Fraternidade – Partilha de vida orientada - (25’) 
 

Cada um é convidado a partilhar algo que deseja colocar em grupo, do último encontro até 
o presente momento. É hora também de avaliarmos as atuais coordenações. Procuremos citar 
aqui momentos fortes vivenciados pela comunidade, bem como algum limite experimentado 
nos últimos dois anos. Tudo feito com amor para que possamos preparar-nos para eleger 
nossos animadores. 
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5. Fraternidade – Palavra Refletida - (12’) 

 Desde Davi até a vinda do Messias, os Livros Sagrados contêm textos de oração que 
atestam o aprofundamento cada vez maior da oração por si mesmo e pelos outros. Os salmos 
foram pouco a pouco reunidos numa coletânea de cinco livros: os Salmos (ou "Louvores"), 
obra-prima da oração no Antigo Testamento. CIC § 2586 

 Definição dos Salmos  

 Os Salmos constituem a obra-prima da oração no Antigo Testamento. Apresentam dois 
componentes inseparáveis; o pessoal e o comunitário. Estendem-se a todas as dimensões da 
história, comemorando as promessas de Deus já realizadas e esperando a vinda do Messias. 
CIC §2596 

Diversas formas e expressões dos Salmos  

As expressões multiformes da oração dos Salmos tomam forma tanto na liturgia do Templo 
como no coração do homem. Quer se trate de um hino, de uma oração de aflição ou de ação 
de graças, de uma súplica individual ou comunitária, de canto de aclamação ao rei ou de um 
cântico de peregrinação, ou ainda de uma meditação sapiencial, os Salmos são o espelho das 
maravilhas de Deus na história de seu povo e das situações humanas vividas pelo salmista. Um 
Salmo pode refletir um acontecimento do passado, mas é de uma sobriedade tão grande que 
pode ser rezado na verdade pelos homens de qualquer condição e em qualquer tempo.  CIC 
§2588 

 Ideias principais dos Salmos  

 Os Salmos são marcados por características constantes: a simplicidade e a espontaneidade 
da oração, o desejo do próprio Deus através de e com tudo o que é bom em sua criação, a 
situação desconfortável do crente que, em seu amor preferencial ao Senhor, está exposto a 
uma multidão de inimigos e a tentações e, na expectativa do que fará o Deus fiel, a certeza de 
seu amor e a entrega à sua vontade. A oração dos Salmos é sempre motivada pelo louvor, e 
por isso o título desta coletânea convém perfeitamente ao que ela nos oferece: "Os Louvores". 
Feita para o culto da Assembleia, ela anuncia o convite à oração e canta-lhe a resposta: 
"Hallelu-Ya"! (Aleluia), "Louvai o Senhor"! CIC §2589 

 Importância dos Salmos  

 Rezados e realizados em Cristo, os Salmos são um elemento essencial e permanente da 
oração de sua Igreja e são adequados aos homens de qualquer condição e tempo. CIC§2597 

Instituição dos Salmos  

Celebrar a Liturgia das Horas exige não somente que se harmonize a voz com o coração que 
reza, mas também "que se adquira um conhecimento litúrgico e bíblico mais rico, 
principalmente dos Salmos". CIC §1176 
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A oração dos Salmos ensina esperança e fé em Deus  

 O Espírito Santo, que nos ensina a celebrar a Liturgia na expectativa da volta de Cristo, nos 
educa a orar na esperança. Por sua vez, a oração da Igreja e a oração pessoal alimentam em 
nós a esperança. Especialmente os salmos, com sua linguagem concreta e variada, nos 
ensinam a fixar nossa esperança em Deus: "Esperei ansiosamente pelo Senhor, Ele se inclinou 
para mim e ouviu meu grito" (Sl,2). "Que o Deus da esperança vos cumule de toda alegria e paz 
em vossa fé, a fim de que pela ação do Espírito Santo vossa esperança transborde" (Rm 15,13). 
CIC §2657 

Salmos e liturgia  

 CANTO E MÚSICA "A tradição musical da Igreja universal constitui um tesouro de valor 
inestimável que se destaca entre as demais expressões de arte, principalmente porque o canto 
sacro, ligado às palavras, é parte necessária ou integrante da liturgia solene." A composição e o 
canto dos salmos inspirados, com frequência acompanhados por instrumentos musicais, já 
aparecem intimamente ligados às celebrações litúrgicas da antiga aliança. A Igreja continua e 
desenvolve esta tradição: Recitar "uns com os outros salmos, hinos e cânticos espirituais, 
cantando e louvando ao Senhor em vosso coração" (Ef. 5,19). "Quem canta reza duas vezes." 
CIC §1156 

Os hinos e as ladainhas da Oração das Horas inserem a oração dos salmos no tempo da 
Igreja, exprimindo o simbolismo do momento do dia, do tempo litúrgico ou da festa celebrada. 
Além disso, a leitura da Palavra de Deus a cada hora (com os responsos ou os que vêm depois 
dela) e, em certas horas, as leituras dos Padres da Igreja e dos mestres espirituais revelam 
mais profundamente o sentido do mistério celebrado, ajudam na compreensão dos salmos e 
preparam para a oração silenciosa. A lectio divina, em que a Palavra de Deus é lida e meditada 
para tornar-se oração, está assim enraizada na celebração litúrgica. CIC §1177 

 Os Salmos exprimem o coração dos pobres  

 O Povo dos "pobres", os humildes e os mansos, totalmente entregues aos desígnios 
misteriosos de seu Deus, os que esperam a justiça não dos homens, mas do Messias - é 
finalmente a grande obra da missão escondida do Espírito Santo durante o tempo das 
promessas para preparar a vinda de Cristo. É sua qualidade de coração, purificado e iluminado 
pelo Espírito, que se exprime nos Salmos. Nesses pobres, o Espírito prepara para o Senhor "um 
povo bem-disposto". CIC §716 

Salmos: oração da comunidade  

Os Salmos alimentam e exprimem a oração do povo de Deus como assembleia, por ocasião 
das grandes festas em Jerusalém e cada sábado nas sinagogas. Esta oração é inseparavelmente 
pessoal e comunitária; refere-se aos que oram e a todos os homens; sobe da Terra Santa e das 
comunidades da Diáspora, mas abrange toda a criação; lembra os acontecimentos salvíficos do 
passado e se estende até a consumação da história; recorda as promessas de Deus já 
realizadas e aguarda o Messias que as realizará definitivamente. Rezados e realizados em 
Cristo, os Salmos são sempre essenciais à oração de Sua Igreja. CIC §2586 

 O Saltério é o livro em que a Palavra de Deus se torna oração do homem. “Nos outros 
livros do Antigo Testamento, as palavras proclamam as obras” (de Deus em favor dos homens) 
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"e elucidam o mistério nelas contido". No Saltério, as palavras do salmista exprimem, 
cantando-as a Deus, suas obras de salvação. O mesmo Espírito inspira a obra de Deus e a 
resposta do homem. Cristo unirá uma e outra. Nele, os salmos nos ensinam continuamente a 
orar. CIC 2587 

Haverá algo melhor do que um Salmo? É por isso que Davi diz muito acertadamente: 
"Louvai o Senhor, pois o Salmo é uma coisa boa: a nosso Deus, louvor suave e belo!" E é 
verdade. Pois o Salmo é bênção pronunciada pelo povo, louvor de fé pela assembleia, aplauso 
de todos, palavra dita pelo universo, voz da Igreja, melodiosa profissão de fé. 

6. Fraternidade - Palavra partilhada - (15’) 
 

Aprendamos com Jesus a subir a montanha para rezar. Subir a montanha é deixar nossa 
rotina de trabalho, nossas preocupações, nossos problemas e reservar, de época em época, 
um momento especial para ficarmos com Deus.  

 E nós estamos conseguindo subir a montanha? 

 Utilizamos os salmos para nos iluminar em nossas orações? 
 

7. Fraternidade – Palavra de compromisso do mês - (3’) 
  

Como compromisso pessoal, experimentemos rezar os Salmos durante este mês de julho, 
procurando aquele que melhor reflita nosso sentimento nos diversos momentos de oração. 
 

8. Fraternidade – Avaliação - (5’) 
 

- A participação de todos neste encontro foi eucarística ou alguns ficaram sem partilhar?  
- O serviço da coordenação facilitou o andamento da reunião? 
- Como você avalia este roteiro? 

 

9. Fraternidade – Palavra Informada - (5’)  

Parabéns, família sacramentina. A vida merece ser celebrada, é presente de amor do Deus Pai.  

Religiosos 

 
08 - Padre José Laudares - ordenação presbiteral 
08 - Padre Sebastião L. Mezêncio - ordenação presbiteral 
12 - Padre Raimundo Dan – ordenação presbiteral 
18 - Padre Hernaldo P. Farias - ordenação presbiteral 
25 - Padre Nelson Rabelo - aniversário natalício 
26 - Padre Antonio Peixoto - ordenação presbiteral 
26 - Padre Francisco Junior DeOliveira Marques - ordenação presbiteral 
28 - Padre André Agazzi - aniversário natalício 

 

Leigos e Leigas 

 
02 - Avanildo Alves Basílio - BH - Boa Viagem - aniversário natalício 
05 - Luiza Maria da Rocha Nogueira - Uberaba - aniversário natalício 
05 - Marly Aparecida Spadotto Balarin - Uberaba - aniversário natalício 
12 - Belkiss de Fátima Reis - Sete Lagoas - aniversário natalício 
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15 - Luzia Maria da S. Maia - BH - Boa Viagem - aniversário natalício 
23 - Hermelinda Rocoy F. Pinheiro – BH – Boa Viagem – aniversário natalício 
27 - Rosa Maria Martins – Caratinga - aniversário natalício 
28 - Maria do Carmo Schettini Garcia – Caratinga - aniversário natalício 
30 - Maria do Carmo A. de Siqueira - Sant'Ana-RJ - aniversário natalício 
31 - Herbênio Cassiano de Souza - São Benedito – Fortaleza - aniversário natalício 

 
10. Fraternidade – Palavra e Partilha do Pão (2’)  
 

"O Pão chega pela manhã em nossa casa. Traz um resto de madrugada. Cheiro do forno 
aquecido, de lêvedo e de lenha queimada. Traz as mãos rudes do trabalhador e a Paz dos 
campos cheios. Vem numa veste pobre de papel. Por que não o receber  numa toalha de linho 
puro e com as mãos juntas em prece e gratidão?" (Cora Coralina) 

 

11. Pensamento do Mês: (1’) 
 

“Para vocês que querem se santificar pela Eucaristia, vivam a mesma 

vida interior e escondida que Jesus leva no Santíssimo Sacramento”. 
 São Pedro Julião Eymard 

 
 

                                                
 

                     

 

Roteiro gentilmente elaborado por: 

Epiane Evangelista Cavalcanti e 

Liduína Maria Silva Araújo 

Leigas sss de Fortaleza - Comunidade São Benedito 


