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ORAÇÃO PELA NOSSA TERRA
Deus Onipotente,
que estais presente em todo o universo
e na mais pequenina das vossas criaturas,
Vós que envolveis com a vossa ternura
tudo o que existe,
derramai em nós a força do vosso amor
para cuidarmos da vida e da beleza.
Inundai-nos de paz,
para que vivamos como irmãos e irmãs
sem prejudicar ninguém.
Ó Deus dos pobres,
ajudai-nos a resgatar
os abandonados e esquecidos desta terra
que valem tanto aos vossos olhos.
Curai a nossa vida,
para que protejamos o mundo
e não o depredemos,
para que semeemos beleza
e não poluição nem destruição.
Tocai os corações
daqueles que buscam apenas benefícios
à custa dos pobres e da terra.
Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa,
a contemplar com encanto,
e reconhecer que estamos profundamente unidos
com todas as criaturas
no nosso caminho para a vossa luz infinita.
Obrigado porque estais conosco todos os dias.
Sustentai-nos, por favor, na nossa luta
pela justiça, o amor e a paz.
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APRESENTAÇÃO
Caríssimos irmãos e irmãs, paz!
É uma das urgências na evangelização ser Igreja a serviço da vida plena
para todos. Esta dimensão evangelizadora cabe a todos, mas de modo
especial aos agentes das Pastorais Sociais.
Como já foi feito no ano passado, a nossa Equipe diocesana de
subsídios nos brinda com mais quatro encontros para serem realizados
pelas diversas pastorais sociais nas paróquias, ao longo do ano de
2016.
Neste ano a meditação e formação será em torno de temáticas da
Encíclica “Laudato Si” do Papa Francisco. O tema da ecologia e vida
cristã é urgente para todos nós. Faz parte da nossa caminhada de
conversão mudar também nosso estilo de vida com relação ao meio
ambiente. A Campanha da Fraternidade ecumênica de 2016, também
nos ajuda nesta reflexão.
Recordo, como já ficou decidido em 2014, que estes encontros devem
ser realizados com a presença de todos os agentes das pastorais
sociais da paróquia. Não é possível realizar uma pastoral social que saia
do mero assistencialismo, sem a articulação das diversas pastorais
sociais.
Lembro também que, em cada reunião, deve ser aberto um espaço
para a partilha da caminhada de cada pastoral social presente na
paróquia, como também propostas de ação comum. Toda esta riqueza
de comunhão das pastorais sociais de cada paróquia, devem também
incrementar a caminhada diocesana nos fóruns e reuniões que irão
acontecendo ao longo do ano.
Bom trabalho a todos!
+Edmilson Amador Caetano, O. Cist.
Bispo Diocesano de Guarulhos
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PRIMEIRO ENCONTRO
CASA COMUM

ACOLHIDA
Este povo chegou, que beleza oba! Seja sempre vem vindo,
venha com seu sorriso Solidão vai saindo e por isso eu quero
cantar!
Dirigente - Fazer uma apresentação e uma partilha sobre os
engajamentos de cada um. Conferir quem participou da primeira
etapa destes encontros sobre a Doutrina Social da Igreja.
BÊNÇÃO DA CASA
Deus vos salve Deus (2x)
Deus salve esta casa onde mora Deus vos salve Deus
Deus vos salve Deus (2x)
Deus salve este povo onde mora Deus vos salve Deus
Dirigente - Peçamos a presença do Espírito Santo para
acolhermos os dons da sabedoria e do temor de Deus.
Canto: A nós descei divina luz, a nós descei, divina luz,
em nossas almas acendei, o amor, o amor de Jesus. (bis)
Dirigente - O Papa Francisco publicou na Carta Encíclica
LAUDATO SI convida “a cada pessoa que habita neste planeta” a
refletir e tomar ações cautelosas sobre o cuidado com o mundo:
A NOSSA CASA COMUM. Ele afirma que: “A destruição do
ambiente humano é um fato muito grave, porque, por um lado,
Deus confiou o mundo ao ser humano e, por outro, a própria vida
humana é um dom que deve ser protegido de várias formas de
degradação”.
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Leitor 1 – E para que este mundo seja melhor é preciso
“profundas mudanças nos estilos de vida, nos modelos de
produção e de consumo, nas estruturas consolidadas de poder,
que hoje regem as sociedades”.
Dirigente - Deus criou este mundo tão perfeito. Nos deu de
presente para que possamos cuidar dele, preservar a natureza e
louvar sempre pela criação. É isso que nos remete o canto de Zé
Vicente no cântico das criaturas.
Cântico das Criaturas – Zé Vicente
Onipotente e bom Senhor
A ti a honra, glória e louvor!
Todas as bênçãos de ti nos vêm
E todo o povo te diz: amém!
Louvado sejas nas criaturas
Primeiro o sol, lá nas alturas
Clareia o dia, grande esplendor
Radiante imagem de ti, Senhor
Louvado sejas pela irmã lua
No céu criaste, é obra tua
Pelas estrelas, claras e belas
Tu és a fonte do brilho delas
Louvado sejas pelo irmão vento
E pelas nuvens, o ar e o tempo
E pela chuva que cai no chão
Nos dá sustento, Deus da criação
Louvado sejas, meu bom Senhor
Pela irmã águia e seu valor
Preciosa e casta, humilde e boa
Se corre, um canto a ti entoa
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Louvado sejas, ó, meu Senhor
pelo irmão fogo e seu calor
Clareia a noite robusto e forte
Belo e alegre, bendita sorte
Sejas louvado pela irmã terra
Mãe que sustenta e nos governa
Todos os frutos, nos da o pao
Com flores e ervas sorri o chao
Louvado sejas, meu bom Senhor
Pelas pessoas que em teu amor
Perdoam e sofrem tribulação
Felicidade em ti encontrarão
Louvado sejas pela irmã morte
Que vem a todos, ao fraco e ao forte
Feliz aquele que te amar
A morte eterna não o matará
Bem aventurado quem guarda a paz
Pois o altíssimo o satisfaz
Vamos louvar e agradecer
Com humildade ao Senhor bendizer
Dirigente - Vamos conversar um pouco sobre algumas
questões:
• Quem está destruindo nossa casa comum?
• O que está acontecendo em nosso Planeta?
• Qual a ligação entre: preservação da natureza, a justiça
para com os pobres, e a paz interior?
Incentivar a participação com exemplos e partilha de vida.
Dirigente - Vamos ver o que alguns trechos da Palavra da Igreja
nos fala sobre este assunto. São contribuições dos Papas que a
partir do diálogo com cientistas, filósofos, teólogos e
organizações sociais enriquecem o pensamento da igreja sobre
estas questões.
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Leitor 1 - Pacem in Terris (1963).
Todos - A Paz de todos os povos na base da Verdade, Justiça,
Caridade e Liberdade.
Leitor 2 - Beato Paulo VI (1971)
Todos - Tudo isso é uma “conseqüência dramática” da atividade
descontrolada do ser humano, falou Paulo VI sobre a
problemática ecológica.
Leitor 3 - São João Paulo II (2001)
Todos - Introduz o conceito de “ecologia humana”: respeito à
vida e à família e “Conversão ecológica”:
Leitor 4 - Bento XVI (2008)
Todos: - Bento XVI renovou o convite para corrigir os modelos
de crescimento que parecem incapazes de garantir o respeito ao
meio ambiente.
Dirigente - Como vimos é urgente o desafio de proteger a nossa
casa comum. O Papa Francisco deseja agradecer e encorajar a
quantos, nos mais variados setores da atividade humana, estão
trabalhando para garantir a proteção da casa que partilhamos.
Canto:
Obras do Senhor...bendizei o Senhor
Céus do Senhor....bendizei o Senhor
Terra do Senhor... bendizei o Senhor
Águas do alto céu...... bendizei o Senhor
Lua e sol,.... bendizei o Senhor
Astros e estrelas.... bendizei o Senhor
Chuvas e orvalhos,.... bendizei o Senhor
Brisas e ventos.... bendizei o Senhor
Dirigente - Precisamos de uma nova solidariedade universal. E
nós podemos e devemos colaborar como instrumentos de Deus,
no cuidado da criação, cada um a partir da sua cultura,
experiência, iniciativas e capacidades.
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A PALAVRA DE DEUS ILUMINA
Dirigente - A Palavra de Deus é luz e deseja nos inspirar a
perceber os “meios para o desenvolvimento de uma capacidade
de viver com sabedoria, pensar em profundidade, amar com
generosidade". Nesta leitura vamos entender o projeto da criação
que Deus nos confiou.
Leitura - do livro do Gênesis 1,1-31
Silêncio…
PARTILHA DA PALAVRA
Recontar a situação que aparece no texto:
• O que Deus espera do homem e da mulher perante a
criação?
• O que é ser feito à imagem e semelhança de Deus?
• Deus abençoa o que fez e entrega à humanidade. O que
isso quer dizer?
• Refletir a frase: “E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo
era muito bom”.
• Qual a relação entre ser um cidadão ecológico e um
cristão?
• Como cuidar verdadeiramente de nossa casa comum?
Canto:
No princípio teu espírito sobre as águas a pairar
o chão seco eis a terra! Águas juntas, eis o mar (bis)
Bendito, bendito, bendito, sejas Senhor!
Bendito, bendito pela água e pelo amor!
Leitor 1 – A maior parte dos habitantes do planeta declara ter fé,
e isto deveria levar as religiões a estabelecerem diálogo entre si,
visando o cuidado da natureza, a defesa dos pobres, o respeito e
a fraternidade entre os povos.
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Todos - Senhor ajude-nos a criar unidade entre nós para que
possamos cuidar da nossa casa comum.
Canto: Vossa Igreja eleva o clamor, escutai nossa prece Senhor!
Leitor 2 – A família deve dar sua contribuição cultivando os
primeiros hábitos de amor e cuidado da vida, como, por
exemplo, o uso correto das coisas, a ordem e a limpeza, o
respeito pelo ecossistema local e a proteção de todas as
criaturas.
Todos - Senhor nós te pedimos, pelas nossas famílias, pelas
crianças e pelos jovens para que tenham uma educação de
qualidade e uma consciência verdadeiramente ecológica.
Canto: Vossa Igreja eleva o clamor, escutai nossa prece Senhor!
Leitor 1 – Compete à política e às várias associações um esforço
de formação das consciências da população. Compete também
à Igreja e todas as comunidades cristãs o papel de ajudar neste
processo de educação.
Todos - Senhor ajude-nos a cobrar dos políticos de nossa
cidade a responsabilidade que lhe cabe para cuidar de nossa
cidade atendendo as necessidades básicas de nossa população.
Canto: Vossa Igreja eleva o clamor, escutai nossa prece Senhor!
PAI NOSSO
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ORAÇÃO
Todos - Ó Deus, nós te damos graças por este universo, nosso
lar; pela sua vastidão e riqueza, pela exuberância da vida que o
enche e da qual somos parte. Dá-nos, rogamos-te, um coração
aberto a toda esta alegria e a toda esta beleza, e livra da cegueira
que vem da acumulação, do consumismo e da destruição dos
dons da criação. Por Cristo nosso Senhor, Amém
Canto:
O Deus que me criou, me quis me consagrou
Para anunciar o seu amor (bis)
Eu sou como a chuva em terra seca (bis)
Pra saciar, fazer brotar
Eu vivo para amar e pra servir (bis)
É missão de todos nós, Deus chama
Eu quero a tua voz (bis)
Eu sou como a flor por sobre o muro (bis)
Eu tenho o mel, sabor do céu
Eu vivo para amar e pra servir (bis)
Eu sou como estrela em noite escura (bis)
Eu levo a luz, sigo a Jesus
Eu vivo para amar e pra servir (bis)
Eu sou como abelha na colméia (bis)
Eu vou voar, vou trabalhar
Eu vivo para amar e pra servir (bis)
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SEGUNDO ENCONTRO
SOMOS UMA ÚNICA
FAMÍLIA HUMANA
ACOLHIDA
Este povo chegou, que beleza oba!
Seja sempre vem vindo, venha com seu sorriso
Solidão vai saindo e por isso eu quero cantar!
BÊNÇÃO DA CASA
Deus vos salve Deus (2x)
Deus salve esta casa onde mora Deus vos salve Deus
Deus vos salve Deus (2x)
Deus salve este povo onde mora Deus vos salve Deus
Dirigente - Peçamos a presença da luz do Senhor para
acolhermos a sabedoria do seu amor.
Canto:
Ó luz do Senhor que vem sobre a terra, inunda meu ser
permanece em nós!
Dirigente - Vamos fazer memória do nosso primeiro encontro
que foi sobre o que está acontecendo com a nossa casa. O
cuidado com a casa comum.
• O que aprendemos, o que descobrimos?
• Você teve alguma ação nesta semana impulsionada pela
reflexão do nosso encontro?
Incentivar a partilha
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Canto:
Cristo, quero ser instrumento
de tua paz e do teu infinito amor.
Onde houver ódio e rancor,
que eu leve a concórdia,
que eu leve o amor!
Onde há ofensa que dói, que eu leve o perdão;
Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz!
Mesmo que haja um só coração,/ que duvide do bem,
do amor e da fé./ Quero com firmeza anunciar/
A Palavra que traz a clareza da fé!
Onde houver erro, Senhor,/ que eu leve a verdade,
fruto de tua luz!/ Onde encontrar desespero
que eu leve a esperança do teu nome, Jesus!
Onde eu encontrar um irmão/ a chorar de tristeza,
sem ter voz e nem vez./ Quero bem no seu coração/
semear alegria, pra florir gratidão!
Mestre, que eu saiba amar,/ compreender, consolar e
dar sem receber./ Quero sempre mais perdoar,/ trabalhar
na conquista e vitória da paz!
Dirigente - O tema do segundo encontro vai nos lembrar que
SOMOS UMA ÚNICA FAMÍLIA HUMANA. Vamos partilhar as
desigualdades provocadas pelos impactos ambientais devido a
decisões políticas, sociais, ou econômicas que especialmente
nos mais pobres.
Dirigente - Vamos agora contar experiências onde a
desigualdade fere a integridade da família comum e o que é feito
a respeito. De que maneira estas relações ameaçam o planeta?
Incentivar a partilha.
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Dirigente - Mais uma vez o Papa Francisco na Carta “Laudato
Si’” nos lança um desafio de proteger a nossa casa comum que
inclui a preocupação de unir toda a família humana na busca de
um desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos que as
coisas podem mudar.
Leitor 1 - O Criador não nos abandona, nunca recua no seu
projeto de amor, nem se arrepende de nos ter criado.
Leitor 2 - A humanidade possui ainda a capacidade de colaborar
na construção da nossa casa comum.
Dirigente - O Papa ainda fala de seu desejo de agradecer,
encorajar e manifestar apreço a quantos, nos mais variados
setores da atividade humana, estão trabalhando para garantir a
proteção da casa que partilhamos.
Leitor 3 - Ele diz: Os jovens exigem de nós uma mudança;
interrogam-se como se pode pretender construir um futuro
melhor, sem pensar na crise do meio ambiente e nos sofrimentos
dos excluídos.
Canto:
É missão de todos nós, Deus chama,
eu quero ouvir a sua voz.
O Deus que me criou, me quis me consagrou
Para anunciar o seu amor (bis)
Leitor 1 - As regiões e os países mais pobres têm menos
possibilidade de adotar novos modelos de redução do impacto
ambiental, porque não têm a preparação para desenvolver os
processos necessários nem podem cobrir os seus custos.
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Leitor 2 - Por isso, deve-se manter claramente a consciência de
que a mudança climática tem responsabilidades diversificadas e,
como disseram os bispos dos Estados Unidos, é oportuno
concentrar-se «especialmente sobre as necessidades dos
pobres, fracos e vulneráveis, num debate muitas vezes dominado
pelos interesses mais poderosos».
Dirigente - O cuidado com a casa comum nos põe em sintonia
com uma verdade escandalosa e que nos provoca a tomar uma
atitude: a abordagem ecológica nos leva a uma abordagem
social. Isto significa afirmar que quando nos deparamos com
questões ecológicas escutamos o clamor da terra como clamor
dos pobres da terra. Esses são os que mais sofrem. E esses
pobres têm nomes específicos: indígenas, populações ribeirinhas,
quilombolas, populações das barragens, etc. O número é grande
dos que sofrem e até perdem a vida na luta contra a exploração
da nossa casa comum.
Canto:
Javé o Deus dos pobres e do povo sofredor
aqui nos reuniu pra cantar o seu louvor,
pra nos dar esperança e contar com sua mão
na construção do reino, reino novo, povo irmão.
Sua mão sustenta o pobre ninguém fica ao desabrigo.
Dá sustento a quem tem fome com a fina flor do trigo.
Alimenta os nossos sonhos mesmo dentro da prisão.
Ouve o grito do oprimido que lhe toca o coração.
Cura os corações feridos, mostra ao povo o seu poder.
Dos pequenos e indefesos: deixa a vida florescer.
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A PALAVRA DE DEUS ILUMINA
Dirigente - Quando a Palavra de Deus entra na vida das
pessoas, elas são encorajadas a anunciarem o que o Senhor
realizou em suas vidas. Então vamos ouvir o que o Evangelista
Mateus nos fala sobre servir a Deus e ao dinheiro.
Leitura - Mateus 6,19-26
Silêncio…
PARTILHA DA PALAVRA
Recontar a situação que aparece no texto:
• A qual tesouro Jesus se refere?
• Somos uma única família humana; como essa idéia
aparece no texto?
• O que Jesus quis ensinar com esta parábola?
• Refletir esta frase: “Vocês não podem servir a Deus e às
riquezas”.
• O que esta Palavra me sugere como mudança de vida?
Incentivar a partilha
Canto:
A liberdade haverá, a igualdade haverá,
e nesta festa onde a gente é irmão
o Deus da vida se faz comunhão.
Dirigente - Deixemo-nos cativar pela Palavra. Ela faz arder
nossos corações, abrir nossas mãos e torna velozes os nossos
pés na missão. Quando as pessoas e as comunidades são
transformadas pela Palavra, multiplicam-se na Igreja e na
sociedade os frutos de amor, solidariedade, justiça e paz. (CNBB
2010)
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Canto:
A liberdade haverá, a igualdade haverá,
e nesta festa onde a gente é irmão
o Deus da vida se faz comunhão.
Leitor 1 - Dois são os caminhos fundamentais. Ou servimos aos
tesouros da terra, ou nos colocamos a serviço dos tesouros dos
céus. Ser rico para Deus é partilhar, é ser solidário. Essa é a
prática dos servos de Deus, prontos para viver na simplicidade,
no desapego e na sobriedade.
Canto:
A decisão é tua, (bis)
São muitos os convidados, (bis)
Quase ninguém tem tempo (bis)
Dirigente - Jesus tinha muita consciência de que os dois
projetos, o reinado de Deus e o reinado do dinheiro, são
irreconciliáveis. Um gera violência, fome, injustiça. O outro
promove ternura, dignidade e justiça. Por isso, Jesus disse: Não
podeis servir a Deus e ao Dinheiro.
Canto:
A terra Deus deixou. Deus deixou.
Pra gente trabalhar, trabalhar.
Agindo neste chão, pra não faltar o pão
na mesa de ninguém.
A terra Deus deixou. Deus deixou
Pra gente habitar, habitar
plantar e produzir, colher e repartir
E ao Pai erguer as mãos.
E ao Pai erguer as mãos pra agradecer.
Trabalho, chuva e pão e bendizer!
Rogar por seu amor: acrescentar.
Justiça entre nós, saúde e paz.
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E ao Pai erguer as mãos para alertar.
Há gente aos milhões sem pão, sem lar.
Rogar por seu amor: a união.
Pra gente restaurar a criação.
E ao Pai erguer as mãos pra oferecer
na mesa vinho e pão e bendizer
os dons do Teu amor multiplicar.
Na vida muita força para lutar.
Dirigente - Resta-nos pedir perdão ao Senhor Criador pela
destruição que causamos ao nosso planeta. Nosso pedido de
perdão se sustenta no reconhecimento de nossas faltas e
omissões frente às situações que poderiam ser mudadas e não
as alteramos.
Canto:
Por nossas fraquezas humanas / Senhor tende piedade.
Por nosso injusto egoísmo / Senhor tende piedade.
Por nossa falta de fé e de amor
Piedade, piedade Senhor (bis)
Porque não fui solidário / Cristo tende piedade
Porque fomos indiferentes / Cristo tende piedade
Leitor 1 - Jesus vivia em plena harmonia com a criação,
despertando admiração. Convidava os discípulos a reconhecer a
relação paterna que Deus tem com todas as criaturas. Convidava
outros a estar atentos à beleza que existe no mundo, detinha-se
a contemplar a beleza semeada por seu Pai (cf. Jo 4,35).
Todos - Senhor ajude-nos a contemplar a natureza e construir
em pequenos gestos e ações a grandeza de nossa casa comum.
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Canto:
Importa viver unidos no amor
Na participação vivendo em comunhão.
Leitor 2 - Se reconhecemos que somos uma única família
humana e estamos com o coração já ardendo por ouvir o apelo
do Senhor, não podemos deixar de olhar as necessidades da
nossa comunidade, da nossa cidade e do mundo e perceber a
urgência da nossa colaboração.
Todos - Senhor, obrigada pela vida, pela graça do teu amor, por
não perder a esperança de uma vida sem violência e dificuldade.
Canto:
Importa viver unidos no amor
Na participação vivendo em comunhão.
Leitor 3 - Como discípulos missionários, somos chamados a
contemplar nos rostos sofredores de nossos irmãos, o rosto de
Cristo que nos chama a servi-lo neles: "Os rostos sofredores dos
pobres são rostos sofredores de Cristo". Eles desafiam o núcleo
do trabalho da Igreja, da pastoral e de nossas atitudes cristãs.
Todos - Senhor, vimos te pedir que sejamos fortes na luta contra
a opressão. Que o teu amor nos ajude cada vez mais a sermos
missionários que contemplam os rostos dos nossos irmãos e
irmãs.
Canto:
Importa viver unidos no amor
Na participação vivendo em comunhão.
PAI NOSSO
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ORAÇÃO
Te pedimos Senhor, que sejamos disponíveis a partilha e a
solidariedade, e sensíveis ao sofrimento de nossos irmãos. Que
Deus nos conceda sua graça para testemunhar o imenso amor
que ele tem por todos desta imensa família e por toda a criação.
Atende-nos ó Deus, em nome de Jesus nosso Senhor. Amém!
Dirigente - Que o Senhor Deus faça brilhar em nossas ações a
luz do infinito amor e que estejamos sempre dispostos a servir
seu Projeto. P.N.S.J.C na unidade do espírito santo.
Canto:
Vem, e eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai
Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir
Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim
De onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também
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TERCEIRO ENCONTRO
O SER HUMANO
E SEU LUGAR NO MUNDO
ACOLHIDA
Eu vim de longe pra encontrar o meu caminho
Tinha um sorriso e o sorriso ainda valia
Achei difícil a viagem até aqui mas eu cheguei...
BÊNÇÃO DA CASA
Deus vos salve Deus (2x)
Deus salve esta casa onde mora Deus vos salve Deus
Deus vos salve Deus (2x)
Deus salve este povo onde mora Deus vos salve Deus
Dirigente - Peçamos a presença do Espírito Santo para
acolhermos os dons da sabedoria e do temor de Deus.
Canto:
A nós descei divina luz, a nós descei, divina luz,
em nossas almas acendei, o amor, o amor de Jesus. (bis)
Dirigente - Vamos fazer memória do nosso segundo encontro
que foi sobre a família comum.
• O que aprendemos, o que descobrimos?
• Você teve alguma ação nesta semana impulsionada pela
reflexão do nosso encontro?
Incentivar a partilha
Dirigente - Neste encontro vamos refletir sobre os diferentes
elementos de uma ecologia integral, e que inclui as dimensões,
humanas e sociais.e por falar nisso vamos falar disso nesta roda
de conversa.
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Dirigente - Vamos refletir a seguinte frase: “A ecologia tem a ver
com a casa como espaço comum de vida.”
• O que significa o termo ecologia? Alguém já parou para
entender?
• Você tem atitudes ecológicas? Como? Onde?
• O que significa meio ambiente?
Incentivar a Partilha
Dirigente - Vamos esclarecer: O termo “ecológico” deriva da
palavra ecologia. Então:
A palavra eco-logia é constituída por duas palavras-raízes de
origem grega.
II. A primeira parte (eco) provém da palavra grega oikós, que
significa literalmente “casa”.
III. A segunda parte da palavra (logia) significa “discurso”, “fala”,
“estudo”, etc.
I.

Leitor 1 - Ecologia, pois, é uma ciência que estuda a “casa” em
suas diversas formas de organização e manifestação.
Leitor 2 - Então nós podemos ter a “ecologia ambiental”,
“ecologia social”, “ecologia mental”, etc.
Todos - Então é nosso dever cuidar da criação para que nossa
família não sofra as conseqüências.
Dirigente - Quando falamos de «meio ambiente», estamos
falando da relação entre a natureza e a sociedade que a habita.
Não podemos considerar a natureza como algo separado de nós
ou como uma mera moldura da nossa vida.
Todos - Estamos incluídos nela, somos parte e temos que cuidar
dela.
Canto: Onipotente e bom Senhor/ A ti a honra, glória e louvor!
Todas as bênçãos de ti nos vêm/ E todo o povo te diz: amém!
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Leitor 1 – A terra, “casa comum” de todos nós, é nossa irmã e
mãe, que nos sustenta e presenteia com plantas e flores
coloridas que embelezam o jardim da nossa casa, as planícies,
as colinas e os vales; que produz uma variedade de frutos que
servem de alimento para o ser humano, para os pássaros e para
os animais das mais variadas espécies que nela vivem.
Leitor 2 – Como cristãos, devemos estar comprometidos com a
vida em todos os sentidos, mas também com a “casa comum”,
que abriga todas as formas de vida. E o que nos anima neste
caminho é justamente a PALAVRA DE DEUS. Então vamos ouvir
seus ensinamentos:
A PALAVRA DE DEUS ILUMINA
LEITURA - Mateus 13,1-9
Silêncio…
PARTILHA DA PALAVRA
Recontar a situação que aparece no texto:
• Qual frase chamou mais sua atenção?
• Como Jesus tratava seus seguidores – a multidão? E os
discípulos?
• Quais as exigências que a Palavra de Deus apresenta?
Para os discípulos? E para a multidão?
• O que significa, hoje, sair para semear?
• O que tem em comum: SEMENTE, CASA, ECOLOGIA E
MEIO AMBIENTE?
• O quer dizer: Quem tiver ouvidos, ouça!
Incentivar a Partilha.
Canto: Põe a semente na terra não será em vão.
Não te preocupe a colheita, plantas para o irmão.
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Dirigente - Eis que o semeador saiu para semear.
Sair para semear, pode ser visto como:
Deus-Pai que saiu para criar, para se relacionar com a
humanidade Jesus, Deus na pessoa do Filho, que vem morar
nesta casa comum, experimentando do mesmo ar, do mesmo
vento, da mesma natureza que nos cerca. E Ele, “Jesus vivia em
plena harmonia com a criação, até mesmo despertava admiração
nos outros”: “Quem é este, que até os ventos e o mar lhe
obedecem” (Mt 8,27)
Leitor 1 - O Espírito, a Ruah, o sopro divino que harmonizou o
caos do principio, age ainda hoje, animando os que crêem na
justiça e na libertação prometida por meio Jesus aos que O
seguirem, como caminho que os leva ao Pai.
Canto:
Quando o Espírito de Deus soprou,
O mundo se iluminou.A esperança da terra brotou.
E o povo novo deu-se as mãos e caminhou.
Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador.
Justiça e paz hão de reinar e viva o Amor.
Dirigente - É preciso mudar o nosso modo de conviver com a
natureza. Cuidar da proteção da camada de ozônio é de
responsabilidade dos governos, mas é importante que todos nós,
cidadãos, entremos nessa e em outras campanhas de cuidado
com a casa comum.
Canto:
Nosso poder está na união.
O povo novo vem de Deus e dos irmãos,
Vamos lutando contra a divisão,
e preparando a festa da libertação.
Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador.
Justiça e paz hão de reinar e viva o Amor.
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PRECES
Dirigente - Apresentemos a Deus nosso clamor, pedindo forças
para continuar no caminho de proteção e cuidado com nossa
família, encontrando o nosso lugar neste mundo.
Após cada oração: Ouve Senhor o clamor do teu povo!
Leitor 1 - Não podemos silenciar ou nos acomodar, frente a
tantas coisas que agridem a mãe terra. Vamos dizer NÃO a todas
as coisas que estão destruindo nosso planeta.
Dirigente: Desmatamento da Amazônia...
TODOS: NÃO!
Dirigente: poluição dos rios
TODOS: NÃO!
Dirigente: acúmulo de lixo
TODOS: NÃO!
Dirigente: consumismo desenfreado
TODOS: NÃO!
Dirigente: aquecimento global
TODOS: NÃO!
Dirigente: perda da biodiversidade
TODOS: NÃO!
Dirigente: degradação humana
TODOS: NÃO!
Dirigente: desigualdade planetária
TODOS: NÃO!
Dirigente: corrupção política
TODOS: NÃO!
Dirigente: falsidade e egoísmo
TODOS: NÃO!
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Dirigente - Vamos dizer SIM para as coisas do bem, as coisas
que vão nos ajudar a SER mais coerentes com a vida e a
construção deste mundo criado por Deus para nos acolher e
viver dignamente.
Vamos dizer sim para o que?
Pedir para que as pessoas citem coisas do bem.
Dirigente - Acolhendo todas estas vibrações do bem vamos
rezar a oração que nos une e nos lembra que temos um só Pai.
PAI NOSSO
ORAÇÃO
Te pedimos Senhor, que abençoe os nossos atos de amor ao
próximo. Que nos ajude a contemplar a tua face nas pessoas e
que proteja esta imensa família que tu criastes. Atende-nos ó
Deus, em nome de Jesus nosso Senhor. Amém!
Canto:
Cristo, quero ser instrumento
de tua paz e do teu infinito amor
Onde houver ódio e rancor, que eu
Leve a concórdia, que eu leve o amor
Onde há ofensa que dói, Que eu leve o perdão
Onde houver a discórdia, Que eu leve a união e Tua paz
Onde encontrar um irmão a chorar de
Tristeza, sem ter voz e nem vez
Quero bem no seu coração, semear
Alegria, pra florir gratidão
Mestre, que eu saiba amar,
Compreender, consolar e dar sem receber
Quero sempre mais perdoar, trabalhar
Na conquista e vitória da paz
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QUARTO ENCONTRO
CUIDAR DOS ESPAÇOS COMUNS
OUTRO ESTILO DE VIDA
ACOLHIDA
Este povo chegou, que beleza oba!
Seja sempre vem vindo, venha com seu sorriso
Solidão vai saindo e por isso eu quero cantar!
BÊNÇÃO DA CASA
Deus vos salve Deus (2x)
Deus salve esta casa onde mora Deus vos salve Deus
Deus vos salve Deus (2x)
Deus salve este povo onde mora Deus vos salve Deus
Dirigente - Peçamos a presença do Espírito Santo para
acolhermos os dons da sabedoria e do temor de Deus.
Canto:
A nós descei divina luz, a nós descei, divina luz,
em nossas almas acendei, o amor, o amor de Jesus. (bis)
Dirigente - Vamos fazer memória do nosso terceiro encontro
que foi nosso lugar nesta casa comum.
• O que aprendemos, o que descobrimos?
• Você teve alguma ação nesta semana impulsionada pela
reflexão do nosso encontro?
Incentivar a partilha
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Dirigente - Desde o primeiro encontro temos refletido a partir da
carta do Papa Francisco: Laudato Si’ (Louvado Seja), o Cuidado
com a Casa Comum. E ao refletirmos os temas dos encontros
percebemos a necessidade de tomarmos conhecimento sobre o
que estamos fazendo para proteger e cuidar do meio ambiente e
dos recursos naturais, desde o dia a dia da nossa casa até as
decisões dos dirigentes das nações, e ainda de que forma estas
ações tem afetado os sistemas naturais.
Todos - É preciso cuidar dos espaços comuns!
Dirigente - Por onde iremos começar a cuidar dos espaços
comuns? Será preciso verificar que se produza uma melhoria
global na qualidade de vida humana, isto implica analisar o
espaço onde as pessoas vivem. Se o nosso quarto, a nossa
casa, nosso lugar de trabalho e no nosso bairro aparece
desordenado, caótico ou cheio de poluição visível e acústica,
esforcemo-nos para buscar uma melhor qualidade.
Dirigente - Vamos continuar a nossa reflexão respondendo as
seguintes questões:
• Quais os espaços comuns na cidade que freqüentamos?
Como eles são cuidados?
• Você participa ou conhece alguém que está ligado à
participação em movimentos sociais por moradia, ou por
políticas públicas decentes?
• Em nossa cidade quais espaços públicos estão
precisando de melhorias e como poderíamos ajudar?
• Você conhece iniciativas que valorizem os espaços
públicos para o bem comum das pessoas que aqui
habitam?
Incentivar a partilha.
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Dirigente - Há muitos problemas que afetam a vida das pessoas
nas cidades e no campo. A falta de habitação é grave em muitas
partes do mundo, tanto nas áreas rurais como nas grandes
cidades, principalmente porque os orçamentos estatais em geral
cobrem apenas uma pequena parte da procura.
Leitor 1 - E não só os pobres, mas uma grande parte da
sociedade encontra sérias dificuldades para ter uma casa
própria.
Leitor 2 - A propriedade da casa tem muita importância para a
dignidade das pessoas e o desenvolvimento das famílias.
Leitor 1 - Nas cidades, a qualidade de vida está largamente
relacionada com os transportes, que muitas vezes são causa de
grandes tribulações para os habitantes.
Todos - Nosso compromisso: Devolver a dignidade aos
excluídos e cuidar da natureza.
Canto:
Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão,
se fecharem uns poucos caminhos, mil trilhas nascerão.
Muito tempo não dura a verdade nestas margens estreitas
demais. Deus criou o infinito prá vida ser sempre mais.
É Jesus este pão da igualdade, viemos prá comungar
com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez lugar.
Comungar é tornar-se um perigo, viemos prá incomodar,
com a fé e a união nossos passos um dia vão chegar.
Dirigente - Para os países pobres, as prioridades devem ser a
erradicação da miséria e o desenvolvimento social dos seus
habitantes.
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Leitor 1 - Sem dúvida, devem também desenvolver formas
menos poluentes de produção de energia, mas para isso
precisam de contar com a ajuda dos países que cresceram muito
à custa da atual poluição do planeta.
A PALAVRA DE DEUS ILUMINA
Dirigente - Que a Palavra de Deus nos torne mais solidários
com os mais pobres deste mundo, e ensina-nos a partilhar, de
modo que chegue até eles a esperança e a alegria que Jesus
veio trazer.
Canto:
Tua Palavra é lâmpada para os meus pés Senhor.
Lâmpada para os meus pés Senhor,
Luz para o meu caminho.
Leitura - Lucas 6, 20-26
Silêncio…
PARTILHA DA PALAVRA
Recontar a situação que aparece no texto:
• Qual frase chamou mais sua atenção?
• Qual a finalidade das bem-aventuranças? Quem são os
pobres e os ricos? O que é o Reino de Deus?
• Como entender as Bem aventuranças do evangelho de
Lucas a partir do versículo: Bem-aventurados vós, os
pobres. Mas, ai de vós, ricos!
Incentivar a partilha.
Canto:
Deus é amor, arrisquemos viver por amor,
Deus é amor, ele afasta o medo.
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Dirigente - O mundo nos prega valores que não são do Reino
de Deus. Se formos viver de acordo com os valores do mundo,
seremos egoístas e buscaremos unicamente a nossa própria
satisfação. Porém, se quisermos viver de acordo com os valores
do Reino de Deus, deveremos ser capazes de amar e, em nome
do amor, buscar a felicidade, a satisfação e o bem estar de
todos, e denunciar com coragem profética todos os que vivem e
pregam os valores que não são do Reino de Deus. As
consequências dessas posturas são que os que vivem de acordo
com os valores do mundo, terão a consolação do mundo, e os
que vivem de acordo com os valores do Reino, terão a
consolação do Reino.
Canto: (CF 2015)
Quero uma Igreja solidária, servidora e missionária
Que anuncia e saiba ouvir. A lutar por dignidade
Por justiça e igualdade, pois “eu vim para servir”.
Dirigente: Pensando no bem comum, hoje precisamos urgente,
que a política e a economia, em diálogo, se coloquem
decididamente a serviço da vida.
Todos - Vamos nos esforçar para desenvolver um estilo de vida
alternativo que faça a diferença no planeta.
PRECES
Dirigente - Em nossas preces peçamos ao Senhor coragem,
sabedoria e criatividade para uma maior participação nos
ambientes comunitários da nossa cidade e da sociedade a fim de
contribuirmos como cristãos comprometidos:
Senhor nós te pedimos força para assumir o dever de cuidar da
criação com pequenas ações diárias e educação solidária.
Todos: Ouve-nos amado Senhor Jesus!
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Senhor, nós te pedimos para que todos nós tenhamos uma
responsabilidade ambiental e um comportamento de cuidado
como meio ambiente.
Todos: Ouve-nos amado Senhor Jesus!
Senhor ajuda-nos a ter criatividade para fazer somente aquilo que
for necessário em pra nossa vida. Sem desperdícios, sem vícios,
sem atitudes dignas do teu amor.
Todos: Ouve-nos amado Senhor Jesus!
Dirigente - Estamos encerrando nossos encontros de reflexão
sobre o cuidado com a casa comum, mas não encerrando nosso
compromisso, portanto tomemos como lição de cada dia as
Palavras do Papa Francisco:
Todos - “Acho que Francisco é o exemplo por excelência do
cuidado pelo que é frágil e por uma ecologia integral, vivida com
alegria e autenticidade.
Dirigente - É o santo padroeiro de todos os que estudam e
trabalham no campo da ecologia, amado também por muitos
que não são cristãos.
Todos - Manifestou uma atenção particular pela criação de Deus
e pelos mais pobres e abandonados.
Dirigente - 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.
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Todos - O seu testemunho mostra-nos também que uma
ecologia integral requer abertura para categorias que
transcendem a linguagem das ciências exatas ou da biologia e
nos põem em contacto com a essência do ser humano.
Dirigente - Rezemos com amor e confiança a oração que o
Senhor nos ensinou:
PAI NOSSO
ORAÇÃO:
Deus, que nos chama a uma generosa entrega e a oferecer-Lhe
tudo, também nos dá as forças e a luz de que necessitamos para
prosseguir. Não nos abandona, não nos deixa sozinhos, porque
Se uniu definitivamente à nossa terra e o seu amor sempre nos
leva a encontrar novos caminhos. Que Ele seja louvado! Por
Cristo nosso Senhor, Amém
Canto – CD CF 2016
VIDA, Tu és sonho mais lindo de Deus!
VIDA, em plenitude, és também sonho meu !
VIDA, por tua causa Jesus se doou!
VIDA, a tua chama acender nos mandou !
De Deus o Espírito nos consagrou
A proclamar o seu Reino enviou
O escravizado mandou libertar
E um novo tempo nos manda anunciar
Foi pão e vinho que Ele tomou
Naquela ceia, banquete do amor
É sua vida a nos entregar
Pra nossa vida também se doar!
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Amo a Jesus e enlargueço o meu peito
seguindo a Cristo eu me alegro em seu Reino
E no amor de Jesus mais profundo
Abraço a todos os pobres do mundo
A natureza está se extinguindo
Desmatamento e poluição
É alarmante o grito que ouvimos
Tarefa urgente pra todo cristão!
Um dia eu vou ver meu sonho explodir
Sonho de Deus vou cantar e curtir
Vou ver o povo um só pão partilhar
Duma só taça beber e brindar
Quando a justiça reinar sobre a Terra
E o amor for a lei que impera
Vai se acabar toda vil exclusão
Vai ser global confraternização
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ORAÇÃO CRISTÃ COM A CRIAÇÃO
Nós Vos louvamos, Pai,
com todas as vossas criaturas,
que saíram da vossa mão
poderosa.
São vossas e estão repletas
da vossa presença e da vossa
ternura.
Louvado sejais!
Filho de Deus, Jesus,
por Vós foram criadas todas as
coisas.
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.
Louvado sejais!
Espírito Santo, que, com a vossa
luz, guiais este mundo para o
amor do Pai e acompanhais o
gemido da criação,
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 contemplarVos na beleza do universo,
onde tudo nos fala de Vós.

Despertai o nosso louvor e a
nossa gratidão por cada ser que
criastes.
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.
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.
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.
Louvado sejais!
Amém.
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