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APRESENTAÇÃO

N
o último domingo do ano litúrgico, com a Solenidade 
de Jesus Cristo Rei do Universo, Senhor da história, ce-
lebramos o Dia Nacional dos Cristãos Leigos e Leigas, 

data em que o Conselho Nacional do Laicato do Brasil anima 
o laicato para recordar que “foram incorporados a Cristo pelo 
Batismo, constituídos Povo de Deus e, a seu modo, feitos par-
ticipes do múnus sacerdotal, profético e régio de Cristo, pelo 
que exercem sua parte na missão de todo o povo cristão na 
Igreja e no mundo”. Doc. 105 CNBB nº 109.

O tema deste ano “Testemunhas de Jesus libertador no compro-
misso com a vida”, por si já nos motiva a pensar a nossa vocação 
e missão como cristãos leigos e leigas:  testemunhar Jesus é ser 
artífice de seu Reino de amor, justiça, igualdade, solidariedade... e 
como imitação do Mestre, estar a serviço da vida!

Somos iluminados a partir do livro do Êxodo (3,7-8) “Eu vi a 
aflição do meu povo e desci para libertá-lo“. Só pode ver a afli-
ção do irmão quem se propõe a abrir o seu coração, as portas 
e as janelas de sua casa e caminhar rumo às periferias, este é 
o sentimento e a espiritualidade que precisamos alimentar em 
nós, a dimensão do serviço do avental que nos faz servidores.

Os tempos são desafiadores, nunca foi tão difícil manter a pro-
fecia, mas nunca foi tão necessário testemunhar Jesus e seu 
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Projeto em nossa sociedade, no apoio a tantas famílias enluta-
das, junto aos jovens, aos desempregados, sem teto e descar-
tados da sociedade. Por condição própria de nossa missão, so-
mos nós, cristão leigo e leiga, chamados  a testemunhar Jesus 
e assumir as cruzes dos mais sofridos,  fazer com que os pobres 
tenham esperança, através do cuidado, da acolhida na vida.

Compõe o material do Dia Nacional dos Cristãos Leigos e Lei-
gas 2021 quatro textos que irão contribuir com reflexão em 
preparação para a celebração. 

O primeiro nos traz luzes sobre como podemos promover a 
defesa da vida e quais ações podem despertar em cada um e 
cada uma de nós. 

O segundo nos chama para fomentar a cultura da paz e do diá-
logo tão necessário para o momentoque estamos vivenciando. 

O terceiro nos convoca a construir a justiça socioambiental, 
não se pode falar em vida sem pensar que tudo está interliga-
do não se salva a vida humana sem salvar a casa comum, por 
isto é importante pensar em mudar a nossa concepção nesta 
nova relação. 

Os tempos são desafiadores, 
nunca foi tão difícil manter a 
profecia, mas nunca foi tão 

necessário testemunhar Jesus
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O quarto texto somos chamados a colocar o avental com mais 
força especialmente no que o Papa Francisco tem nos alerta-
do, quando fala que precisamos ter uma nova abordagem para 
lidar com os mais pobres. Esses textos estão disponíveis no 
site do CNLB para aprofundamento.

Estamos oferecendo a proposta de três rodas de conversa, ins-
trumento para os grupos, conselhos, comunidades, catequese, 
grupos de jovens, para aprofundarem o texto base.

Por fim, apresentamos dois instrumentos litúrgicos: um rotei-
ro celebrativo para  as famílias e comunidades sem ministros 
ordenados celebrarem o Dia Nacional dos Cristãos Leigos e 
Leigas e também algumas orientações para a dinamização da 
Celebração eucarística.

Aproveitem bem este roteiro e ajudem a divulgar entre os ir-
mãos e irmãs. Gratidão a toda equipe que contribuiu na elabo-
ração deste material. O conteúdo está muito bom. A disponibi-
lidade no serviço e partilha de experiências nos dá ânimo para 
continuar firmes no nosso caminhar.

Que possamos vivenciar todo o período de celebração do Dia 
Nacional dos Cristãos Leigos e Leigas e participar da Solenida-
de de Cristo Rei e que possamos assumir o compromisso não 
apenas de celebrar esta solenidade, mas observar as indica-
ções que o Rei que nós celebramos neste dia é um Rei que tem 
o olhar fixo nos mais pobres e promove a justiça na defesa da 
vida digna para todos e todas.

Sonia Gomes de Oliveira
Presidente

Dom Giovane Pereira de Melo 
Bispo da Igreja de Tocantinópolis/TO 

Presidente da Comissão Episcopal Pastoral para o Laicato
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RODAS DE CONVERSA

N
o mês de março de 2020, a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) decretou pandemia causada pelo 
novo coronavírus (Covid-19). Uma das formas de 

reduzir a propagação da Covid-19, é evitar aglomerações e o 
contato próximo com outras pessoas. Essa realidade trouxe 
mudanças profundas na vida das pessoas do mundo inteiro. 
Entre as mudanças, os grupos começaram a fazer encontros 
virtuais, como quem busca novas formas de se relacionar em 
comunidade, em sociedade. 

Em alguns lugares, à medida que a vacinação contra a 
Covid-19 avança, alguns grupos começaram a fazer encontros 
presenciais, seguindo os protocolos de segurança pedidos pela 
OMS. Nesse contexto, os roteiros em questão foram pensados 
para acontecerem presencialmente, mas caso aconteçam de 
forma virtual, deixamos algumas dicas:

Quem anima o encontro, pedir às pessoas que organizem 
no local em que estão, um ambiente com símbolos que 
representem o tema proposto para o dia.  Além disso, 
terem junto de si a Bíblia e uma vela.
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No que diz respeito aos cantos, se o encontro for virtual, 
combinar no início, que no momento dos cantos as 
pessoas fechem seus microfones e somente uma pessoa 
canta. As demais pessoas cantam com os microfones 
fechados. Ou ainda: Quem anima pode organizar os 
cantos antes e compartilhá-los na tela do computador ou 
outro meio eletrônico que permite tal procedimento. 

Se a plataforma utilizada permitir que as pessoas sejam 
distribuídas para trabalhos em grupo, no momento 
em que for refletir sobre “o que nós pensamos sobre o 
assunto”, distribuir as pessoas em grupos (máximo 10 
minutos). Quem anima, orientar as pessoas do grupo a 
evitarem a monopolização da fala. 

Seja presencial ou virtual, quem coordena, distribuir com 
antecedência, tarefas entre as pessoas do grupo (quem 
lê o texto bíblico, quem pode ler partes específicas do/a 
animador/a etc.). 

OBS: Se o encontro for presencial, no momento  
do abraço da paz seguir as recomendações da  

Organização Mundial de Saúde e abraçar somente  
as pessoas do seu convívio familiar. 

Bons encontros!
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1 º  E N C O N T R O

A DEFESA DA VIDA E  
SERVIR OS POBRES

1. ABERTURA

Quem acolhe o grupo em sua casa organiza o espaço sagrado com 
uma Bíblia, vela e coloca imagens de reportagens de jornal, revistas, 
páginas de redes sociais com situações que afetam a vida do povo e 
dos pobres.

ACOLHIDA

CANTO: 

Canção de chegada

1. Estamos aqui, Senhor, viemos de todo lugar,
trazendo um pouco do que somos pra nossa fé partilhar;
trazendo o nosso louvor, um canto de alegria;
trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia.

2. Estamos aqui, Senhor, cercando esta mesa comum,
trazendo ideias diferentes, mas em Cristo somos um.
E quando sairmos daqui, nós vamos para voltar
na força da esperança e na coragem de lutar.

1 
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NVOCAÇÃO OU ORAÇÃO INICIAL

O que pensamos sobre o assunto

Animador/a 01: No encontro de hoje vamos refletir sobre a defesa da 
vida e as “bem-aventuranças”. Tema muito importante e provocativo, 
pois nos leva a olhar para a nossa realidade: onde está a felicidade? O 
que significa dizer que os pobres são felizes?  Como declarar os pobres 
felizes numa situação de mortes, violência, desemprego, fome, falta 
de moradia? Como defender a vida numa sociedade cada vez mais 
desigual e manipulada pelos interesses daqueles que detém o poder? 

Animador/a 02: Declarar “bem-aventurados os pobres” quer dizer 
algo mais profundo. Justamente este anúncio provocou muitas 
reações no tempo de Jesus e das comunidades cristãs em suas 
origens e que continua a incomodar muita gente. Tem gente com 
muito poder e gente a serviço dos poderes estabelecidos que gostam 
de afirmar que não podemos misturar fé com política e que a palavra 
do Evangelho aponta que devemos ser pessoas com o coração 
bom, humildes e só assim conquistaremos a felicidade. Mas não 
seria esta afirmação um certo tranquilizante para não incomodar a 
consciência de muitas pessoas que se dizem cristãs e são ambiciosas, 
exploradoras, acumuladoras de riquezas? 

 Animador/a 01: Irmãs e irmãos Precisamos olhar para estes recortes 
de notícias que estão aqui no centro. Vamos comentar sobre 
estas imagens e nossas experiências e como elas afetam o nosso 
entendimento sobre felicidade. 

Um momento de partilha sobre as imagens (recortes de jornais e 
revistas)

Ler a Palavra de Deus e meditar sobre ela

Animador/a: A mensagem de Jesus para o povo da Galileia provocou 
muita gente. Das lideranças religiosas aos grupos que controlavam 
economicamente a região, que além de não aceitarem as palavras 
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e ensinamentos de Jesus, procuraram formas de eliminá-lo. Assim 
tramam a sua morte já nos inícios do seu ministério (cf. Mc 3,6). 
Porém, cada vez mais afluíam multidões para encontrar Jesus e seus 
seguidores. Muita gente empobrecida, doente, excluída da sociedade 
buscavam na proposta de Jesus formas de cura, de inclusão e de estar 
em comunidade. A partir desta realidade, as Comunidades fizeram 
memória das palavras e gestos de Jesus. Esta memória encontramos 
nos Evangelhos, e o ensinamento das “Bem-aventuranças”, que abre 
o Sermão da Montanha no Evangelho de Mateus, é parte de uma 
antiga memória dos ditos de Jesus.     

CANTO PARA ACOLHER A PALAVRA: “TUA PALAVRA É”

Tua palavra é!
Luz do meu caminho!
Luz do meu caminho, meu Deus!
Tua Palavra é!
Tua palavra está, nas ondas do mar!
Tua palavra está, no sol a brilhar!
Tua palavra está, no pensamento, no sentimento
Tua palavra está!
Tua palavra está, no som do trovão!
Tua palavra está, no tom da canção!
Tua palavra está, na consciência e na ciência
Tua palavra está!
Tua palavra está, na beleza da flor!
Tua palavra está, na grandeza do amor!
Tua palavra está, na liberdade, na amizade
Tua palavra está!

https://www.youtube.com/watch?v=-AsfnLP_blo 

Leitura de Mt 5,3-12
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MEDITAÇÃO SOBRE O TEXTO

  Quem são os pobres? O que é o Reino de Deus? Como  
     entendemos a expressão: “pobres no espírito”? 

  Como identificamos em nossas comunidades as pessoas que  
    choram, as pessoas mansas e as que têm fome e sede de Justiça?

  Que luzes para vivermos em nossa sociedade a defesa da vida  
     e a construção de um outro mundo possível? 

CELEBRAR E ASSUMIR A PALAVRA DE DEUS NA VIDA

Animador/a 01: Convido as irmãs e irmãos a cantarmos um canto 
muito conhecido de nossas comunidades: “Buscai primeiro o Reino 
de Deus”

Buscai primeiro o reino de Deus

E a sua justiça

E tudo mais vos será acrescentado

Aleluia, aleluia

Não só de pão o homem viverá

Mas de toda a palavra

Que procede da boca de Deus

Aleluia, aleluia

Se vos perseguem por causa de mim

Não esqueçais o porquê

Não é o servo maior que o Senhor

Aleluia, aleluia
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Animador/a 02: No Evangelho de hoje aprendemos que na nossa 
luta por terra, moradia, trabalho é preciso ter uma bandeira muito 
forte que nos anima. Ter uma espiritualidade muito forte que nos 
alimenta. Ter esperança muito viva que nos faz caminhar na teimosia 
de construir o Reino.

Animador/a 01: Bem-aventurados os pobres no Espírito porque deles 
é o Reino de Deus e bem-aventurados os perseguidos por causa da 
justiça porque deles é o Reino de Deus. Vamos, nesta celebração da 
Palavra em momento de silêncio, lembrar de nossas irmãs e irmãos 
de luta e da defesa da vida. Quem quiser pode colocar em nossa roda 
os nomes que estão em nossas lembranças e no compromisso de 
construção do Reino. 

Animador/a 02: Bem-aventurados/as os/as que têm fome e sede de 
justiça. Que Deus nos abençoe com o pão cotidiano. Que o Espírito 
de Deus, na sua solidariedade não deixe faltar o pão e a água, o 
trabalho e a saúde para ninguém. No compromisso de partilha, 
vamos repartir o pão e rezar o Pai Nosso. 

BÊNÇÃO

Pedir que alguém da comunidade possa abençoar a todas e todos. 

PISTAS DE APROFUNDAMENTO

As bem-aventuranças do Evangelho segundo a Comunidade de 
Mateus abrem o conjunto dos discursos de Jesus, conhecido como o 
“sermão da . . . montanha” (Mt 5-7), no qual Jesus aparece cercado 
por sua gente: os pobres de sua terra, que perderam os seus direitos: 
doentes, enfermos, paralíticos, endemoninhados... (Mt 4,23-25), 
proclamando o “evangelho do Reino” (cf. 9,35; 24,14) e a convocação 
para a prática da justiça (“Busquem primeiro o Reino de Deus e sua 
justiça...” 6,33).
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As bem-aventuranças que encontramos em Mt 5,3-12 são memória 
das palavras de Jesus para o seu povo na Galileia, que estava marcada 
por um processo de violência e empobrecimento promovido pelo 
império romano que se sustentava à base de cobrança de impostos e 
do roubo de terras. O resultado da política romana, que transformou 
a terra-herança em propriedade e a produção agrícola em taxas, 
não podia ser outro: camponeses e camponesas sem-terra, sem 
comida, sem casa, sem direitos, doentes e excluídas da vida social. E 
se lutavam contra a situação eram perseguidas pela “paz” (pax) dos 
romanos, isto é, pela repressão sobre os povos colonizados, gerando 
prosperidade para o império. 

O evangelho do Reino (Mt 4,23) proclamado por Jesus, profeta 
e sábio andarilho da Galileia, incomodou os poderosos, pois diz 
abertamente que o Reino pertence aos pobres e que é preciso saciar 
os famintos, consolar os aflitos, lutar pela justiça e resistir diante da 
perseguição. Assim, as bem-aventuranças representam o anúncio 
radical da busca de terra, casa, comida, trabalho e direitos. Tudo que 
é sagrado para a vida. 

A partir do texto de Mt 5,3-12 podemos dizer que os autores desta 
memória das palavras de Jesus querem transmitir ânimo e coragem 
para as comunidades na luta contra as injustiças e no direito à 
vida. E transmitem essa Boa Nova num texto organizado em oito 
bem-aventuranças (Mt 5,3-10) que tem um esquema comum: 
“Bem-aventurados... porque...”. E depois uma bem-aventurança 
mais extensa (vv. 11-12) que aparece quase que em continuidade 
da bem-aventurança dos perseguidos (v. 10). Este versículo parece 
ligar as duas partes do conjunto das bem-aventuranças, pois fala 
aos “perseguidos por causa da justiça”, e a última bem-aventurança 
também é dirigida a eles: quando “forem insultados e perseguidos...”.

Podemos notar que a primeira e a última bem-aventuranças fazem uma 
mesma afirmação aos/as “pobres no Espírito” e aos/às “perseguidos/
as por causa da justiça”: “deles/as é o Reino dos céus”. O horizonte 
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e a expectativa pelo Reino estão no início e no fim e no centro 
encontramos os caminhos para a construção do Reino. Felizes são os/as 
que têm fome e sede de justiça e por isso são perseguidos/as.

Temos um quadro muito significativo neste conjunto: as três 
primeiras bem-aventuranças se referem a situações em que a justiça 
não existe (a realidade das pessoas pobres, das mansas que não têm 
terra, das aflitas), mas se luta por ela com todas as forças: a síntese 
deste esforço é expressa pela quarta bem-aventurança (“Bem-
aventurados/as os/as que têm fome e sede de justiça”). Já a segunda 
parte indica maneiras de se praticar a justiça (misericórdia, pureza no 
coração, luta pela paz) que trazem perseguição (“bem-aventurados/
as os/as perseguidos/as por causa da justiça”). Neste caminho estão 
as pessoas que têm o direito à vida negado, e sua luta é fortalecida 
com a busca de atitudes de “santidade”. 

Bem-aventurados os pobres no Espírito porque deles é o Reino 
dos céus.

Bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra.

Bem-aventurados os aflitos porque serão consolados.

Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque se-
rão saciados.

Bem-aventurados os que agem com misericórdia porque recebe-
rão misericórdia.

Bem-aventurados os puros no coração porque verão a Deus.

Bem-aventurados os que fazem a paz porque serão chamados fi-
lhos de Deus.

Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça porque de-
les é o Reino dos céus.
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A comunidade que recebe o Evangelho de Mateus sente de perto 
a perseguição por causa de sua luta por justiça e sabe muito bem o 
quanto a justiça e os princípios de santidade eram manipulados pelos 
interesses de lideranças religiosas e políticas. A comunidade entende 
que não pode desanimar e deve permanecer firme na busca do Pro-
jeto de Deus. Por isso, as bem-aventuranças são a afirmação da iden-
tidade da comunidade que se fortalece em seus projetos e propostas 
de construir a paz, tendo como ponto de partida a luta por justiça e a 
prática da misericórdia e da solidariedade. Aí reside a consciência da 
comunidade como possibilidade de enfrentamento das adversidades, 
da violência e da opressão.

1
De início chama a atenção neste texto que, à exceção da frase do v. 
12, todas começam com o adjetivo “bem-aventurados” ou “felizes”. 
Além disso, os vv. 3-10 se apresentam na terceira pessoa do plural, 
enquanto os vv. 11-12 vêm na segunda do plural. No entanto, o ele-
mento de ligação, que permite que os vv. 11-12 estejam na sequência 
dos vv. 3-10 parece ser o verbo “perseguir”, que se encontra nos vv. 
10 e 11. De qualquer maneira temos então uma unidade mais com-
plexa do que à primeira vista suspeitaríamos: vv. 3-10 e 11-12. 

Os vv. 3-10 denunciam seu parentesco pelo fraseado similar que en-
contramos em todas as sentenças. Forma uma unidade clara, que se vê 
pela correspondência entre os vv. 3 e 10 (“porque deles é o Reino dos 
céus”), a perspectiva da justiça no meio (v. 6) e no fim (v. 10) do tex-
to, a alternância entre verbos ativos e passivos nas bem-aventuranças 
intermediárias. Já os vv. 11-12 têm outras características. Poderíamos 
continuar esmiuçando os contornos dos vv. 3-10 e 11-12 de Mateus, se 
não soubéssemos que este não é o único texto a nos transmitir bem-a-
venturanças de Jesus (cf. Lc 6,20b-23 e 24-26; Tomé 54.58.68-69). 
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A segunda e a terceira bem-aventuranças têm um aspecto interessan-
te: há uma oposição entre os termos das duas orações que compõem 
cada uma delas: “felizes os aflitos, porque serão consolados; felizes 
os famintos, porque serão saciados”. Aflição/consolo, fome/sacieda-
de. Se isso é importante para a estrutura do texto, devemos colocar 
em oposição os termos da primeira Bem-aventurança: pobres/reino. 
Aqui está o escândalo fundamental das bem-aventuranças: nada mais 
distante da aflição que o consolo, ou da fome que a saciedade. Nada 
mais longe do pobre que o reino! Assim se dizia e assim os pobres se 
sentiam! Daí a necessidade de se perguntar pelo sentido desta primei-
ra bem-aventurança, como chave para a compreensão das demais.

2
Quando lemos no texto “pobres no Espírito”, devemos levar em con-
ta que o termo pobre em grego designa o miserável, aquele que não 
dispõe do mínimo para viver, não tem teto e não tem família. E mos-
tra que a primeira bem-aventurança é mais radical do que podería-
mos suspeitar num primeiro momento. Quem diz aos pobres de sua 
felicidade é gente pobre! Não é alguém de fora que, hipocritamente, 
grita aos humilhados e desprezados uma felicidade inexistente e 
mentirosa. Não se parece em nada com as promessas de políticos ou 
discursos religiosos espiritualistas. São pobres que falam a pobres do 
valor que têm, que ninguém pode tirar! 

Pobres, aflitos e famintos formam o perfil da comunidade que conta 
com um contingente de migrantes, povo da terra e vítimas da política 
opressiva dos herodianos e romanos. São pobres que lutam contra 
a miserabilidade, não entrar na lógica da sociedade exploradora que 
aponta como critério para a vida social e feliz o “ter”. Não se sentem 
marginais, apesar de serem marginalizados pela sociedade. 
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A importância fundamental desta bem-aventurança se funda nos 
termos por ela utilizados, socialmente radical de um lado e teologica-
mente relevante por outro. Aí o surpreendente: pobres no Espírito. O 
reino é dos pobres, sim senhor! As três primeiras bem-aventuranças 
como constitutivas da “consciência alternativa” do grupo. O valor da 
pertença à comunidade como possibilidade de enfrentamento das 
adversidades. A experiência comunitária e a recuperação da autoesti-
ma, do próprio valor. A rejeição da lógica dominante. A construção de 
novos caminhos. Quem lhes pode tirar o direito de construírem a vida 
a partir de sua história? 

A sociedade os rejeita, os classifica como “cães”, mas eles se desafiam 
a viver felizes. As três bem-aventuranças como afirmadoras da identi-
dade da comunidade.  O problema para as elites dominantes consiste 
agora em que os pobres, aflitos e famintos são grupo organizado! O 
problema não é serem pobres, mas serem pobres reunidos, solidá-
rios, comunitários, crentes! Povo sem a terra não é problema para as 
autoridades, mas povo sem-terra em movimento desestabiliza políti-
cas governamentais! 

3
Na Bíblia encontramos outros textos que ajudam a entender o con-
ceito de “bem-aventurança” e “felicidade” na dimensão da transfor-
mação da realidade e defesa da vida. O termo “feliz”, tanto na antiga 
tradição de Israel quanto no início da caminhada das comunidades 
cristãs, indica o processo de busca de vida e garantia do bem viver. 
Vida abençoada e construída em alicerces comunitários da justiça, da 
igualdade, da solidariedade, da integridade, entre outros princípios 
que garantem a vida. 

No Livro dos Salmos encontramos três referências que são importan-
tes: Salmo 1,1-2 que descreve como “feliz” a pessoa que caminha na 
lei e a medita dia e noite. Também o Salmo 119,1-2 declara felizes os 
íntegros e que seguem a lei.
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Os Salmos de romaria 127,5 e 128,1 declaram a construção da felici-
dade das pessoas que constroem a casa (clã) e a vida abençoada. E 
novamente descrevem como essencial a prática da lei. 

No Salmo 37 temos a descrição ou denúncia profética do caminho 
dos injustos e gradativamente aponta os passos da pessoa que prati-
ca a justiça. 

Na profecia depois do período do povo ter enfrentado a situação de 
cativeiro promovido pela Babilônia, encontramos as reflexões profé-
ticas das discípulas e discípulos da profecia de Isaías. São textos que 
poética e profeticamente trazem esperança para o povo machucado 
e pisado por quem tem interesses econômicos, políticos, religiosos. 
O povo no exílio estava como “rancho numa vinha, como choça em 
meio à plantação de pepinos, como cidade cercada pelo inimigo” (Is 
1,8). Mas estes grupos empobrecidos pela situação de cativeiro ousa-
ram “esperançar” e proclamar bem-aventuranças para reconstruir a 
vida. 

Rafael Rodrigues da Silva, leigo católico, assessor e membro da Dire-
ção Nacional do CEBI, professor da Universidade Federal de Alagoas. 
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2º E N C O N T R O 

A DEFESA DA VIDA E A 
CONSTRUÇÃO DA JUSTIÇA 

SOCIOAMBIENTAL

ABERTURA

Quem acolhe o grupo em sua casa organiza o espaço sagrado no cen-
tro da sala, com vela, Bíblia, vaso de flor e uma bacia com água.

ACOLHIDA.

CANTO:

 “O mundo que eu quis”, de Astúlio Nunes.
Não é esta aí a natureza que eu quis
Que tomba indefesa, perdendo a beleza, trazendo a tristeza na terra 
que eu fiz
Mas não é esta aí a terra que eu quis
Desfeita em pedaços por grandes ricaços, por mãos criminosas de ho-
mens que eu fiz
Mas não é este aí o homem que eu quis
Que vive oprimido, que anda perdido, que cai abatido no mundo que 
eu fiz



Será que eu falhei me digam vocês
Será que eu pus muita água no mar
Será que é o calor do meu sol a brilhar
/:Se acaso é assim, perdão eu errei:/
Agora lhes digo o mundo que eu quis
As estrelas não brigam, o sol não se afasta, o mar não soçobra na ter-
ra que eu fiz
Agora lhes digo a terra que eu quis
Sem ódio nem guerra, sem tanta injustiça que fere meu filho, o ho-
mem que eu fiz
Agora lhes digo o homem que eu quis
Um homem liberto, fraterno e aberto fazendo da vida um canto feliz
Será que eu falhei sendo bom demais
Será que o amor a justiça e a paz
Não valem mais nada neste mundo meu
/:Se acaso é assim, perdão eu errei:/ 
(https://www.youtube.com/watch?v=b7IrgPkXtRA)

INVOCAÇÃO DA PRESENÇA DO ESPÍRITO DE DEUS 

(pode ser cantado): 

/:Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra:/ (Sl 104,30).

O QUE NÓS PENSAMOS SOBRE O ASSUNTO

Animador/a: Em nosso segundo encontro vamos refletir sobre a de-
fesa da vida na reconstrução da justiça socioambiental. É a constru-
ção de uma ecologia integral, que inclui o cuidado ambiental, animal 
e das pessoas em suas interações com a Mãe Terra. A ecologia inte-
gral compreende a vida como uma rede de relações interdependen-
tes, fazendo parte de um todo. “Tudo está interligado nesta Casa Co-
mum, como se fôssemos um” (Papa Francisco). 
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Animador/a: No entanto, o que vemos são as mais variadas formas 
de vida do planeta que estão machucadas. Muitas já extintas, outras 
em agonia. Não há somente violências contra pessoas por questões 
sexuais e de sexualidades, de classe, de gerações e étnicas ou raciais. 
Há violências contra as florestas, as águas, o ar, a terra e os seres 
que a habitam. Gandhi dizia: “Há o suficiente na terra para suprir as 
necessidades de todo mundo, mas não para as ganâncias de todo 
mundo”. A vida do planeta está em perigo. Por isso, é urgente uma 
nova postura diante da criação. E isso é tarefa de toda humanidade: 
engajar-se na preservação da vida em todas as suas dimensões, seja 
ambiental, animal e humana. Vamos conversar sobre isso.

• Que “feridas” percebemos em nossa Casa Comum (campo, agri-
cultura, cidades, matas, clima, rios, oceanos, ar, animais na terra 
e nas águas, etc.), consequências do uso predatório da Mãe Terra 
pela humanidade?

• Como vemos o convívio do ser humano no que diz respeito às re-
lações interpessoais quanto à geração, à sexualidade, à etnia ou 
raça, à religião, à cultura, à política e à econômica?

LER A PALAVRA DE DEUS E MEDITAR SOBRE ELA

Amimador/a: Vamos agora olhar para a primeira narrativa da criação 
no livro de Gênesis. É um texto poético que serve de porta de entra-
da a toda Bíblia. Esta Palavra quer nos ajudar a ler toda a criação, o 
grande livro que Deus nos deu de presente. Nela podemos enxergar, 
sentir e escutar a presença de Deus e o que ele quer de nós. Que a 
leitura e a escuta da Palavra de Deus na Bíblia nos ajudem a ler escu-
tar melhor a sua Palavra presente na vida, para dela cuidar.
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CANTO PARA ACOLHER A PALAVRA: 

Tudo está interligado 
Pe. Irineu Kuhn.

/:Tudo está interligado como se fôssemos um

   Tudo está interligado nesta casa comum:/

O cuidado com as flores do jardim / Com as matas, os rios e manan-
ciais

O cuidado com o ar e os biomas / Com a terra e com os animais

O cuidado com o ser em gestação / Co´as crianças um amor especial

O cuidado com doentes e idosos / Pelos pobres, opção preferencial

Tudo está...

A luta pelo pão de cada dia / Por trabalho, saúde e educação

A luta pra livrar-se do egoísmo / E a luta contra toda corrupção

O esforço contra o mal do consumismo / A busca da verdade e do 
bem

Valer-se do tempo de descanso / Da beleza deste mundo e do além

Porque tudo está...

O diálogo na escola e na família / Entre povos, culturas, religiões

Os saberes da ciência, da política / Da fé, da economia em comunhão

O cuidado pelo eu e pelo tu / Pela nossa ecologia integral

O cultivo do amor de São Francisco / Feito solidariedade universal

Porque tudo está... 

(https://www.youtube.com/watch?v=O1CYY-J1fsA)

Leitura de Gn 1,1 a 2,4a. 
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MEDITAÇÃO SOBRE O TEXTO:

• Como aparece no texto a relação do ser humano com a terra, os 
animais e entre si?

• Quais os destaques da narrativa que mais nos chamam a atenção?

• Que luzes o texto projeta para nós hoje sobre a reconstrução da 
justiça socioambiental, isto é, das relações de cuidado com a natu-
reza, os animais e as pessoas?

CELEBRAR E ASSUMIR A PALAVRA DE DEUS NA VIDA

Animador/a: Vamos celebrar o Deus Criador, juntando nossas vozes 
à voz de São Francisco de Assis, na busca de uma convivência harmo-
niosa com o Sagrado, com todo o cosmos, com as criaturas aqui na 
terra, conosco mesmos e com as demais pessoas.

CANTO: 

Cântico das Criaturas
São Francisco de Assis (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 dás sustento, Deus da criação

Louvado sejas, meu bom Senhor / Pela irmã água 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

Produz os frutos, nos dá o pão / Com flores e ervas sorri o chão

Louvado sejas, ó meu Senhor / Pelas pessoas que em teu amor

Perdoam, sofrem tribulação / Felicidade em ti encontrarão

Louvado sejas, pela irmã morte / Que vem a todos, ao fraco e ao forte

Feliz aquele que em te amar / A morte eterna não o matará

Bem-aventurado quem guarda a paz / Pois o Altíssimo satisfaz

Vamos louvar e agradecer / Com humildade ao Senhor bendizer.

https://www.youtube.com/watch?v=z6u7ebQ3k2E

Animador/a: Saímos fortalecidos pela Palavra de Deus e pela convi-
vência e partilha neste encontro, a fim de assumirmos a missão que 
Deus nos confiou nesta Casa Comum, a Mãe Terra: “cultivá-la e dela 
cuidar” (Gn 2,15).

Animador/a: O cuidado comum passa por construir a justiça so-
cioambiental, guiada pelo paradigma da ecologia integral que com-
preende tanto justiça ambiental como social, ou seja, implica em cui-
dar da natureza, da sociedade e das pessoas.

Animador/a: Na prática significa que a vocação cristã está na defesa 
de políticas públicas voltadas para a justiça socioambiental, com rigor 
na fiscalização do uso e apropriação dos recursos naturais. 

Animador/a: Também promover ações articuladas entre educação 
e natureza, de forma a apreender e ensinar sem destruir o meio 
ambiente, desenvolver a consciência ecológica integrada. Promover 
ações de cultura e lazer também integradas com a natureza, através 
de atividades pensadas para a sustentabilidade, com materiais e te-
mas que promovam a consciência ecológica das pessoas. 
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Animador/a: Construir casas e edifícios de forma sustentável, apro-
veitamento de luz solar e da água das chuvas. No campo, repensar as 
formas de cultivo dos alimentos, sem uso de agrotóxicos, de forma 
diversificada e respeitadas as condições do clima e do relevo. Preser-
var florestas, matas nativas, rios, mangues em sintonia com o modo 
de funcionamento de cada ambiente. 

Animador/a: Que práticas de cuidado pelas mais diversas formas de 
vida estão ao nosso alcance, em nossas casas, bairros, cidades, cam-
pos? 

Animador/a: Vamos concluir nosso encontro, mais uma vez louvando 
o Deus Criador com o Salmo 8.

Bênção (Nm 6,24-26): Repetir juntos depois de cada invocação:

• Javé nos abençoe e nos guarde!

• Javé faça resplandecer sobre nós o seu rosto!

• Javé tenha misericórdia de nós!

• Javé nos mostre a sua face e nos conceda a paz!

• Que assim seja. Assim será.

Abraço da Paz

PISTAS DE APROFUNDAMENTO

1
A justiça socioambiental à luz d Gn 1,1 a 2,4a 

Nossa reflexão bíblica a partir de Gn 1,1 a 2,4a quer ser uma faísca 
a contribuir na reconstrução da justiça socioambiental para todas as 
formas de vida na nossa Casa Comum, a Mãe Terra.
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Vamos agora olhar para a primeira narrativa da criação, que serve de 
porta de entrada a toda Bíblia. Esta Palavra quer nos ajudar a ler a 
criação, o grande livro que Deus nos deu de presente. Nela podemos 
enxergar, sentir e escutar a presença de Deus e o que ele quer de nós. 
E o sentido da leitura da Bíblia é que nos ajude a ler melhor a Palavra 
de Deus presente na vida e, assim, melhor dela cuidar.

A Bíblia é um livro de teologia e reflete sobre a experiência com Deus 
na vida. Ela não é um livro de ciências. Por isso, convém ter presente 
que ela não é filmagem dos acontecimentos, mas é preciso buscar o 
sentido teológico de suas narrativas.

2
A primeira narrativa da criação é poética

Gênesis 1,1–2,4a é poesia e canta a genealogia da criação, isto é, a 
lista das obras de Deus, a lista dos sete dias da criação. A poesia ter-
mina assim: “Essa é a genealogia dos céus e da terra, quando foram 
criados” (Gn 2,4a).

Vários refrões se entrelaçam no relato, destacando sua linguagem 
poética:

- “E Deus disse” (dez vezes): vv. 3.6.9.11.14.20.24.26.28.29.
- “E Deus viu que era bom/boa” (sete vezes): vv. 4.10.12.18.21.25.31.
- “Houve uma tarde e uma manhã” (seis vezes): vv. 5.8.13.19.23.31.
- “E assim se fez” (cinco vezes): vv. 7.9.11.15.24.

3
Situando o texto

O primeiro relato criação é do período do exílio na Babilônia no sé-
culo VI a.C. Os autores de Gn 1,1 a 2,4a são dos mesmos círculos que 
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nos legaram os capítulos 40 a 55 do livro de Isaías. Ambos os textos 
querem ser um sinal de esperança para as elites do estado de Judá 
que haviam sido levadas para a Mesopotâmia como prisioneiros de 
guerra pelos babilônios. Ali, eram oprimidos pelos verdugos, como 
bem descreve o Salmo 137. Esperavam por um novo Êxodo, uma 
nova Criação. Resistem contra a imposição da cultura, da religião e do 
trabalho forçado por parte do império colonialista. 

Portanto, nossa poesia é texto de resistência contra a imposição das 
divindades babilônicas e contra o trabalho de servidão. Fundamen-
talmente, quer manter a identidade judaica das pessoas exiladas em 
meio a um mundo hostil. Quer reforçar suas crenças para não sucum-
bir à imposição cultural dos opressores e lutar por descanso que não 
lhes era permitido. Descanso igual ao de Deus no sétimo dia depois 
de tudo criado. A poesia de Gn 1,1–2,4a tem sua introdução em 1,1-
2, ressaltando o criar a partir do caos, e sua conclusão (fechamento) 
em 2,4a, ao afirmar “esta é a história dos céus e da terra quando fo-
ram criados”. No centro, encontramos a descrição das obras da cria-
ção organizada por dias, através de refrões: “E Deus disse...”; “aconte-
ça e aconteceu...”, aconteceu uma tarde e uma manhã, dia primeiro”. 

4
Libertando o texto

Antes de tudo, precisamos libertar o texto das interpretações que fo-
ram feitas para justificar o dualismo bem como a exploração da terra, 
dos animais e das pessoas.

Um primeiro ponto é superar uma leitura dualista do texto. Várias 
vezes, aparecem oposições, como luz e trevas, tarde e manhã, águas 
acima e águas sob o firmamento, terra e mar, macho e fêmea. Um 
olhar dualista nos leva a estabelecer hierarquia na dualidade da vida. 
Ela é dual, sim. Mas isso não significa que a luz tenha poder maior 
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que a escuridão. O que há é uma complementaridade. Se a luz supera 
a escuridão ao amanhecer, igualmente esta vence aquela ao entarde-
cer. O mesmo vale para as relações entre mulheres e homens, como 
veremos adiante.

Um dos textos da Bíblia muito usados para a destruição socioambien-
tal foi tirado dessa narrativa da criação. Em nome da fala de Deus 
[“submetam a terra, dominem os peixes do mar, as aves do céu e 
todos os seres vivos que rastejam sobre a terra” (vv. 26.28)], comete-
mos crimes contra a vida, contra a natureza, contra pessoas, contra a 
Mãe Terra.

5
Gn 1,1-2: Título e descrição do caos primordial

O v. 1 é o título da poesia. Deus é o Criador de todo o cosmos. Todos 
os corpos celestes são criaturas de Deus da mesma forma como tam-
bém nós somos. Por um lado, uma espiritualidade ecológica nos leva 
a uma atitude de gratidão pela vida que recebemos como dom, como 
graça. Convida-nos também a buscar a comunhão com o Criador que 
continua recriando a vida permanentemente. Por outro lado, ajuda-
-nos no resgate da consciência de que “não é a terra que pertence ao 
ser humano, mas é o ser humano que pertence à terra”, como disse o 
cacique Seattle. Ajuda-nos a ver em todas as criaturas irmãs e irmãos, 
impulsionando-nos à solidariedade com todas as formas de vida.

O v. 2 descreve uma situação de caos sobre a terra, que está deser-
ta, coberta de trevas e o mar está agitado por uma tempestade. Essa 
imagem quer mostrar que a harmonia que conduz o cosmos é fruto 
da ação de Deus, uma vez que sua Palavra criadora transforma o caos 
em vida prazerosa. Por outro lado, a imagem de caos é também uma 
referência à situação caótica, de sofrimento e de opressão, vivida pe-
los exilados na Babilônia (cf. Jr 4,23). A narrativa, portanto, anima a 
esperança daquele povo para restabelecer a justiça socioambiental.
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6
Gn 1,3-5: 1º dia – A Palavra de Deus vence o caos das trevas

Deus cria a luz pela Palavra. O fato de a luz ser criada independente 
do sol, que é criado somente no quarto dia, deve ser uma polêmica 
dos exilados com as divindades astrais babilônicas. Naquele contexto, 
o sol, como rei dos astros, era considerado o Deus maior. Os exilados 
afirmam que o Deus que cultuam está acima do sol, uma vez que cria 
luz sem precisar dessa estrela. Assim, a narrativa é resistência contra 
a imposição das divindades astrais (Sol, Lua, Vênus) cultuadas pelos 
algozes dos exilados.

“E Deus viu que era bom”. Este é um dos refrões que é repetido sete 
vezes. Sendo sete o número da plenitude, da perfeição, afirmar sete 
vezes que a criação é boa é dizer que toda criatura tem dignidade. É 
afirmar que a terra é um espaço gostoso, harmonioso e bonito, para-
disíaco. Se hoje está tão ferida em sua dignidade pela ação predatória 
do ser humano, esse não é o projeto de Deus para nosso planeta. 

7
Gn 1,6-8: 2º dia - A Palavra de Deus vence as águas caóticas

Como os autores do texto não tinham os recursos científicos a que 
nós já temos acesso hoje, não imaginavam a terra redonda. Sua cos-
movisão era de que o espaço habitável era rodeado de água. Havia 
as águas inferiores e as águas superiores. Por isso, a segunda obra de 
Deus é construir o firmamento pela Palavra. Imaginavam o firmamen-
to azulado como uma cobertura material que separava as águas de 
cima das águas debaixo. Dessa forma, Deus cria um espaço em meio 
à água para possibilitar a vida.

As águas passam de uma situação de caos, fortemente agitadas por 
um vento impetuoso, para uma nova situação que permite o surgi-
mento da vida.
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8
Gn 1,9-13: 3º dia - A Palavra de Deus cria mares e  

vence o caos do deserto

Agora, a Palavra criadora realiza duas obras. Primeiro, ajunta as águas 
nos mares para que a terra firme pudesse aparecer. Deus criou a terra 
em que irá colocar, no 6º dia, todos os animais terrestres e o ser hu-
mano entre eles. A segunda obra transforma essa terra ainda deserta 
em um jardim verdejante, em um pomar com muitas frutas. 

9
Gn 1,14-19: 4º dia - A Palavra de Deus cria os luzeiros nos céus

Foi no dia do meio, no quarto dia, que Deus criou os astros. Assim, os 
autores querem acentuar a centralidade da resistência contra a im-
posição das divindades astrais do império opressor. Chama a atenção 
que eles nem se referem aos astros pelo seu nome. Chamam-nos ape-
nas “luzeiro maior” e “luzeiro menor”, a fim de nem pronunciar os no-
mes das principais divindades babilônicas. E mais. Negam a esses as-
tros o atributo divino. Eles não são divindades. São criaturas de Deus, 
que as pendura no firmamento para cumprirem nada mais e nada me-
nos que sua função: iluminar a terra, comandando o dia e a noite.

10
Gn 1,20-23: 5º dia - A Palavra de Deus cria vida  

nas águas e no céu

Nos quatro primeiros dias, Deus cria as condições para o surgimento da 
vida animal no planeta. Já temos luz, ar, firmamento, água, terra, plan-
tas com frutas e sementes. Então, a Palavra de Deus passa a criar todas 
as espécies de animais nas águas, bem como todos os tipos de aves que 
voam no céu. Agora, aparece uma novidade. Deus abençoa os peixes e 
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os pássaros. E a bênção consiste na fecundidade, de modo que os pei-
xes encham as águas e as aves se multipliquem sobre a terra.

11
 Gn 1,24-31: 6º dia - A Palavra de Deus cria vida em terra firme

Da mesma forma como no terceiro dia, temos aqui duas obras cria-
doras. Primeiro, os animais em terra firme. Depois, o ser humano. Ao 
cria-los no mesmo dia, a narrativa sugere uma solidariedade ainda 
maior entre pessoas e animais.

A palavra hebraica para humanidade é adam. Somente no final do 
v. 27 vai dizer que “macho e fêmea ele os criou”. ’Adam vem de 
’adamah, que significa terra, chão. Também somos natureza. Não es-
tamos somente em meio à natureza. Somos parte dela. Tomar cons-
ciência dessa pertença e interdependência ajuda-nos a desenvolver 
uma verdadeira espiritualidade de ecologia integral, uma nova atitu-
de de cuidado de todas as formas de vida intimamente interligadas. 

Três vezes a narrativa afirma que Deus nos criou à sua “imagem” (vv. 
26-27) e uma vez que nos fez à sua “semelhança” (v. 26). Certamen-
te, são várias coisas que isso nos que ensinar. Primeiro, convém ter 
presente que os reis se apresentavam como a encarnação das divin-
dades. Isso fazia parte de seu sistema ideológico para melhor domi-
nar o povo. Se o rei é imagem da divindade e foi colocado por Deus 
no poder, mais facilmente subjuga seus súditos. No entanto, o texto 
afirma que toda humanidade é imagem de Deus e espelha o rosto do 
Criador. O rosto de Deus é diverso, tão variado como são os rostos da 
humanidade: mulheres e homens em sua diversidade de sexualidade, 
de geração, de etnia e de classe. Ser imagem de Deus não é somente 
dignidade dos monarcas, mas é dignidade de todas as pessoas. Ao 
mesmo tempo, é um convite ao ser humano a corresponder com sua 
dignidade divina e viver o jeito de ser do Criador. No ser humano, o 
divino se humaniza e o humano se diviniza. 
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Outro ponto significativo é que “macho e fêmea” - é assim que o 
texto original se expressa - que homem e mulher são criados juntos 
como seres humanos. Nem um antes, nem outro depois, mas juntos. 
E mais. Ambos são criados à imagem e semelhança de Deus. Aqui 
está uma profunda consciência da mesma dignidade tanto do homem 
como da mulher, chamados a viverem relações de parceria e recipro-
cidade, de respeito e de companheirismo, inclusive nas relações mais 
íntimas, na comunhão de corpos.

Já vimos acima que é preciso libertar os verbos “submeter e domi-
nar” (vv. 26.28) da manipulação feita com vistas à exploração e abu-
sos praticados contra a terra, os animais e as pessoas. É verdade que 
são palavras emprestadas da linguagem de reis e imperados. Subme-
ter e dominar era a prática deles. No entanto, esta poesia celebra o 
domínio de Deus sobre toda criação. Como vimos, é um domínio de 
cuidado, de amor para com todas as criaturas, de um permanente re-
criar. E, ao criar o ser humano à sua imagem e semelhança, o chama 
a participar desse domínio amoroso, de cuidado. É o mesmo significa-
do da missão dada à humanidade no segundo relato da criação: “Javé 
Deus tomou a humanidade e a colocou no jardim das delícias para 
cultivá-lo e cuidá-lo” (Gn 2,15).

Assim como os peixes e as aves haviam sido abençoados, também 
mulheres e homens receberam a bênção da fecundidade. Multipli-
cando-nos, na verdade, reproduzimos a própria imagem de Deus, de 
quem somos semelhança (vv. 27-27; cf. 5,1-3; 9,6).

A alimentação permitida aos animais e às pessoas, nesta narrativa, 
são as ervas que dão semente e as árvores frutíferas que também 
produzem frutos e sementes. Portanto, é alimentação vegetariana. 
Talvez seja uma resistência ao abate indiscriminado de animais para 
os sacrifícios nos templos e para os banquetes na corte. Esta imagem 
reforça a ideia da convivência harmoniosa entre as pessoas e os ani-
mais. Segundo Gn 9,1-4, somente depois do dilúvio é liberada a carne 
para consumo humano, considerando-o um ato de maldade (cf. 8,21).
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Como o número seis ainda não chegou à plenitude, a obra criadora 
ainda não foi concluída. Deus recria a vida permanentemente. E o ser 
humano é chamado a ser cocriador nesse mistério da vida.

12
Gn 2,1-4a: 7º dia - Deus descansa e abençoa o sábado

O ponto alto do relato é reservado para tratar de outro tema impor-
tante para os exilados. Junto aos rios da Babilônia, eram escravos 
de guerra e trabalhavam sob dura servidão. Não tinham direito ao 
descanso semanal, como era sua tradição em Judá, antes do exílio. 
Então, ao colocar o descanso de Deus no ponto de chegada da narra-
tiva, os autores estão reivindicando um dia de descanso a cada sete 
dias, da mesma forma como Deus também descansou (cf. Ex 20,8-
11). Este é um dia especial, pois foi santificado e abençoado. Ao mes-
mo tempo, é um dia que não tem fim, pois no final não é repetido o 
refrão “houve uma tarde e uma manhã”. Mas não é somente um dia 
para descansar. É também para fazer memória da presença de Deus 
no meio do povo e reunir a comunidade em celebração. Celebrar o 
Deus da vida, o Deus Criador e libertador. A instituição do sábado é 
para proteger a vida e fazer memória do projeto divino de justiça so-
cioambiental.

Ildo Bohn Gass - Leigo de tradição católica, com formação em Teolo-
gia e especialização em Bíblia. Organizou a coleção “Uma Introdução 
à Bíblia”, publicada por CEBI/Paulus. Colabora em estudos bíblicos no 
CEBI, em comunidades e em movimentos populares. Reside em São 
Leopoldo/RS.
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3 º  E N C O N T R O

AMAR AS PESSOAS COM 
COMPAIXÃO E PROMOVER A 

PAZ E O DIÁLOGO

ABERTURA

Quem acolhe o encontro em sua casa, organizar um ambiente com 
velas, Bíblia e outros símbolos importantes para a comunidade, e que 
contribuam com as reflexões sobre paz, diálogo, compaixão e amor. 

CANTO:

Oração de São Francisco de Assis, com Maria Bethânia,  
ou outro à escolha 

Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz
Onde houver ódio, que eu leve o amor
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão
Onde houver discórdia, que eu leve união
Onde houver dúvida, que eu leve a fé
Onde houver erro, que eu leve a verdade
Onde houver desespero, que eu leve a esperança
Onde houver tristeza, que eu leve alegria
Onde houver trevas, que eu leve a luz
Ó mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado



1 

2

Compreender que ser compreendido
Amar que ser amado
Pois é dando que se recebe
É perdoando que se é perdoado
E é morrendo que se vive
Para a vida eterna
Ó mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado
Compreender que ser compreendido
Amar que ser amado
Pois é dando que se recebe
É perdoando que se é perdoado
E é morrendo que se vive
Para a vida eterna. 

(https://www.youtube.com/watch?v=yAR_LTRF9vc)

ACOLHIDA 

INVOCAÇÃO DA LUZ E DA PRESENÇA DO ESPÍRITO DE DEUS: 

Canto:
Vem Espírito Santo, vem. Vem iluminar! 

Vem, Espírito Santo, vem.

Vem iluminar

Nossos caminhos, vem iluminar!

Nossas ideias, vem iluminar!

Nossas angústias, vem iluminar!

As incertezas, vem iluminar
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Toda a Igreja, vem iluminar

A nossa vida, vem iluminar!

Nossas famílias, vem iluminar!

Toda a terra, vem iluminar! 

https://www.youtube.com/watch?v=J5Glg_L6-Ro

O QUE NÓS PENSAMOS SOBRE O ASSUNTO

Ler pausada e atentamente as três frases abaixo, como quem as escu-
ta na inteireza do ser: 

• Amar a todos e todas.
• Ter compaixão.
• Promoção da paz e do diálogo.

Animador/a: O encontro de hoje pretende nos provocar a refletir 
como a compaixão, a paz e o diálogo estão sendo vivenciados pelos 
cristãos e cristãs e, como Jesus, o peregrino de Nazaré, as vivenciava 
e as colocava em prática no seu dia a dia e no lidar com todos e todas 
que dele se aproximavam. 

Animador/a: O amor cristão não pode ser entendido apenas em não 
odiar alguém ou simplesmente não lhe fazer o mal. Necessariamente, 
deve envolver-se com a causa do amor, como nos afirma Paulo em 1Cor 
13,1-13. A centralidade do amor cristão está expressa em diversos tex-
tos bíblicos, como Mc 12,28-34; Jo 3,16; 13,34-35; Rm 13,8-10; 1Jo 4,8. 
Nesta perspectiva, amar compreende atitude, vida dedicada ao acolhi-
mento, à prática da tolerância e do respeito às diferenças, às pessoas 
diferentes e, o mais exigente, a quem nos persegue (Mt 5,43-48). 
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Animador/a: Na construção da espiritualidade cristã temos um em-
bate constante contra toda e qualquer forma de discriminação, exclu-
são e preconceito. A vocação de leigos e leigas cristãs é promover o 
diálogo amoroso entre diferentes grupos e povos, como horizonte e 
caminho de superação das violências, como quem enxerga o outro e 
a outra para além da realidade que nos envolve. Pois, cada pessoa é 
um ser que tem uma história de vida distinta da nossa. 

Animador/a: Uma questão importante a se pensar é que nós apren-
demos a repetir a seguinte afirmação: “a paz é você quem faz”.  Mui-
tas vezes a repetimos sem pensar sobre ela. Essa afirmação pode 
nos fazer acreditar que a paz é resultado única e exclusivamente de 
um esforço individual, como se a pessoa estivesse desvinculada do 
contexto social, econômico, político e religioso em que vive. Nós re-
zamos no Salmo 85,10: “A misericórdia e a verdade se encontraram; 
a justiça e a paz se beijaram”. Ou seja, justiça e paz andam juntas, 
grudadinhas. A paz é fruto de relações iguais justas (cf. Is 32,17), sem 
dominação e opressão: na família, na comunidade, nos projetos eco-
nômicos, políticos e sociais. 

Animador/a:  Assim, só há paz com respeito e garantia de direitos; só 
há paz se conseguirmos conviver com a diversidade e exercitamos a 
tolerância no respeito a todas as formas de vida e de se viver. Só há 
paz se as igrejas e cada espaço em que habitamos forem um lugar de 
acolhida e de diálogo. Em contraposição, não há paz se tem fome, não 
há paz se não se tem moradia digna, não há paz se não se tem saúde 
e educação, não há paz se não se tem meios para circular nas cidades, 
não há paz quando a natureza é vista apenas como fonte de lucro e ex-
ploração, não há paz sem justiça e sem a biodiversidade da natureza. 

Olhemos atentamente para os símbolos à nossa volta e reflitamos: 

• Nossas conversas e ações no ambiente familiar, comunitário, na 
igreja, no mundo do trabalho e na sociedade estão pautadas na 
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comunicação não violenta e na promoção da paz? Ou na funda-
mentação de discursos intolerantes que violentam os mais varia-
dos povos e grupos sociais? 

• Os usos que fazemos das redes sociais (Facebook, Instagram, Wha-
tsApp etc.) estão contribuindo para propagar o ódio ou construir 
uma sociedade alicerçada na promoção da paz? 

• De que forma a retirada de direitos humanos e sociais interferem 
na promoção da paz e torna-se também causa de violência? Por 
exemplo: Quais as consequências geradas no âmbito familiar e so-
cial quando os projetos políticos não priorizam um salário mínimo 
que garanta as condições essenciais para a sobrevivência? 

LER A PALAVRA DE DEUS E MEDITAR SOBRE ELA

Animador/a: O texto bíblico que escutaremos hoje nos convida a re-
fletir e a vivenciar a capacidade de colocar-nos no lugar de outra pes-
soa; aproximar-se, ver as dores de perto, cuidar.  Convida-nos ainda 
a refletir sobre a misericórdia, a compaixão como o mais puro reflexo 
de Deus na vida humana. “Pela misericórdia para com o próximo, tu 
tornas-te parecido com Deus” (Basílio, o Grande). 

CANTO PARA ACOLHER O TEXTO BÍBLICO: 

A Bíblia é a Palavra de Deus
Paulo Roberto 
ou outro à escolha. (Pode-se cantar apenas o refrão)

A Bíblia é a palavra de Deus

Semeada no meio do povo

Que cresceu, cresceu e nos transformou

Ensinando-nos viver um mundo novo

Deus é bom, nos ensina a viver
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Nos revela o caminho a seguir

Só no amor, partilhando seus dons

Sua presença iremos sentir

A Bíblia é a palavra de Deus

Semeada no meio do povo

Que cresceu, cresceu e nos transformou

Ensinando-nos viver um mundo novo

Somos povo, o povo de Deus

E formamos o reino de irmãos

E a palavra que é viva nos guia

E alimenta a nossa união

A Bíblia é a palavra de Deus

Semeada no meio do povo

Que cresceu, cresceu e nos transformou

Ensinando-nos viver um mundo novo

https://www.youtube.com/watch?v=nuiCNLMidW4

Leitura: Lc 10,25-37

MEDITAÇÃO SOBRE O TEXTO: 

• O que chama a nossa atenção nesse texto? Que perguntas senti-
mos vontade de fazer ao escutá-lo? 

• Em nossas comunidades e espaços religiosos, como estamos vi-
venciando o amor, o diálogo, a compaixão e a paz, na perspectiva 
evangélica dos ensinamentos de Jesus de Nazaré? Onde coloca-
mos mais “peso”? Na promoção da paz ou fundamentação de dis-
cursos agressivos e intolerantes? 
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CELEBRAR E ASSUMIR A PALAVRA DE DEUS NA VIDA

Animador/a: O amor, a compaixão, o diálogo e a paz concretizam 
uma das mais significantes dimensões da vida cristã, que é a mise-
ricórdia. O Papa Francisco numa homilia durante a celebração eu-
carística na Casa Santa Marta, em 13/09/2018, nos lembrou que a 
misericórdia é o estilo de vida do cristão e da cristã. A vivência da mi-
sericórdia nutre a esperança, a fraternidade e a solidariedade. Nesta 
perspectiva, somos convocados e convocadas, como cristãos e cris-
tãs, a testemunhar e compreender que Deus é misericórdia. E, nosso 
mestre Jesus é o rosto dessa misericórdia, pois, n’Ele a misericórdia 
se torna fonte de vida e manancial de amor.

Animador/a: Que compromisso podemos assumir na nossa vida, de 
forma individual e enquanto comunidade/igreja, para vivenciarmos 
a compaixão e promovermos a paz e o diálogo? (O grupo conversa e 
escolhe o compromisso a ser assumido). 

CANTO UTOPIA 
Zé Vicente

Quando o dia da paz renascer

Quando o sol da esperança brilhar

Eu vou cantar

Quando o povo nas ruas sorrir

E a roseira de novo florir

Eu vou cantar

Quando as cercas caírem no chão

Quando as mesas se encherem de pão

Eu vou cantar

Quando os muros que cercam os jardins, destruídos

Então os jasmins vão perfumar 
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Vai ser tão bonito se ouvir a canção

Cantada de novo

No olhar da gente a certeza de irmãos

Reinado do povo

Quando as armas da destruição

Destruídas em cada nação

Eu vou sonhar

E o decreto que encerra a opressão

Assinado só no coração

Vai triunfar

Quando a voz da verdade se ouvir

E a mentira não mais existir

Será enfim

Tempo novo de eterna justiça

Sem mais ódio sem sangue ou cobiça

Vai ser assim

Vai ser tão bonito se ouvir a canção

Cantada de novo

No olhar da gente a certeza de irmãos

Reinado do povo

https://www.youtube.com/watch?v=RtzZ69xr2Ao

ORAÇÃO: 

Pai Nosso  

ABRAÇO DA PAZ 
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BÊNÇÃO: 

Abre nossos olhos para vermos o irmão e a irmã. Dá, Senhor, ouvidos 
que dão atenção. Mãos que aprenderam dores a aliviar, pés que não 
hesitam na hora de ajudar! Dá-nos corações que sabem repartir a 
dor, partilhar prazeres, propagar louvor! (L: Nova Zelândia; T. Doro-
thea Wulfhorst – Bíblia Sagrada e Livro de Canto da IECLB). 

PISTAS DE APROFUNDAMENTO 

Toda obra tem uma intencionalidade, ou seja, um propósito, uma 
finalidade. Tem também uma autoria (que pode ser individual ou co-
letiva), bem como um chão, um local em que foi escrita e a quem se 
destina. Com os livros da Bíblia não é diferente. Essa regra se aplica a 
eles também. Como o texto bíblico do encontro de hoje é do Evange-
lho de Lucas, falaremos um pouco sobre ele. 

Inicialmente o Evangelho de Lucas e o livro Atos dos Apóstolos eram 
uma única obra.  Depois foi dividida, resultando em dois livros. 

Para quem Lucas e Atos foram escritos? A quem se destinam? 

Não se tem uma resposta única para essa questão. Pode ser para 
um tal Teófilo, que representa a junção de Theós mais Philos e sig-
nifica amigo de Deus ( Lc 1,3; At 1,1); ou a uma pessoa de destaque 
que financiou a edição da obra, ou a todas as pessoas que vierem a 
lê-la, isto é, as pessoas que “Deus ama” ou que “amam a Deus”. Um 
aspecto importante é que, no seu Evangelho, Lucas dá destaque à 
preferência de Jesus pelos pobres e excluídos mais do que os outros 
evangelhos. E mais! Em Lucas, aqueles que se consideram modelos 
são questionados. No texto de hoje, o sacerdote e o levita eram con-
siderados modelos de santidade e de pureza na época de Jesus. 

Quando a obra foi escrita?  

Não se sabe ao certo. Porém, as pessoas estudiosas da Bíblia situam-
-na entre os anos 70 e 100 d.C. A maioria a situa antes do ano 96 d.C. 
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Outras pessoas, depois do ano 96. Pensemos... Se Jesus morreu e 
ressuscitou no ano 30, o Evangelho de Lucas foi escrito muitos anos 
depois. Detalhe: todo o Novo Testamento foi escrito na língua grega. 

Quem foi Lucas?  

A tradição acredita que Lucas foi um médico, companheiro de missão 
de Paulo (At 16,10-17; 20,6-15; 21,1-18; 27,1-28,16). No entanto, al-
gumas pessoas estudiosas da Bíblia entendem que é pouco provável 
que um companheiro de missão de Paulo seja o autor do Evangelho 
de Lucas e do livro Atos dos Apóstolos, uma vez que não fazem uso 
das cartas de Paulo e porque há muitas contradições entre Atos dos 
Apóstolos e as cartas paulinas. 

Então, quem foi Lucas? 

É possível que Lucas tenha sido um “temente a Deus” ou “adorador 
de Deus” (At 10,2.22; 13,16.26; 16,14; 17,4.17), um pagão convertido 
de Antioquia. Uma curiosidade: Lucas significa luminoso, brilhante. 

Onde a obra foi escrita? 

Há quem entenda que foi em Roma. Outras pessoas acham mais pro-
vável que tenha sido em uma cidade importante da missão paulina, 
como Éfeso ou Corinto.

Importante dizer que essas incertezas não abalam ou não devem aba-
lar a nossa fé. Enquanto pessoas cristãs, o mais importante mesmo 
é nos perguntarmos o que as memórias bíblicas das primeiras comu-
nidades cristãs nos contam sobre o que Jesus fazia e como fazia na 
defesa plena da Vida. “Eu vim para que tenham Vida e a tenham em 
abundância (Jo 10,10). 

Outros aspectos para contribuir com as reflexões do texto bíblico

A parábola do bom samaritano aparece somente no Evangelho de Lu-
cas (10, 25-37). 
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Ilustra um fato que acontece no caminho, no contexto de viagem e de 
trabalho cotidiano das pessoas, contexto de compromissos assumi-
dos. Acontece na correria do dia a dia. 

Quem ajuda, não faz julgamentos do tipo “bandido bom é bandido 
morto”, sobre os motivos da pessoa estar caída na estrada. Mas, se 
compadece a partir do que vê e age, cuida das feridas. Em um contex-
to de morte, resgata a Vida. Quantas pessoas vemos caídas nas ruas, 
as quais por um motivo ou outro foram roubadas de sua dignidade? 
Foram roubadas do direito de viver? Quais pessoas e povos aprende-
mos a rejeitar e a odiar, simplesmente porque são diferentes de nós? 
Ou por que são pobres? Quais são as nossas atitudes diante dessas 
pessoas? 

Nós fomos acostumadas e acostumados a pensar que cuidar de 
doentes, idosos e crianças é coisa de mulher. Aqui, vemos um homem 
cuidando de outro homem, preocupando-se com ele. No versículo 
35, do mesmo capítulo 10, lemos: “Cuide deste homem”. Esse texto 
nos mostra um homem que está sendo diferente de muitos homens 
do sistema patriarcal que conhecemos por aí, onde o homem man-
da e desmanda de forma autoritária, violenta, e se julga o centro do 
Universo, na forma de tratar a família e os outros seres da natureza. 
O samaritano desafia os homens de hoje a reconstruir suas masculini-
dades, humanizando-se e superando todas as formas de violência. 

Na comunidade judaica o “doutor da lei” era um conhecedor dos ensi-
namentos religiosos da lei de Moisés e não necessariamente um advo-
gado como entendemos atualmente. O doutor da lei estava experimen-
tando Jesus para ver o que ele falaria. Jesus sabe das intenções dele, 
mas não retruca com violência. Pelo contrário! Escuta atentamente e 
faz uma nova pergunta, a partir da pergunta feita. Quando escuta aten-
tamente, Jesus prioriza o diálogo e não a comunicação violenta. 

A resposta do doutor da lei foi um misto do livro de Deuteronômio 
6,5 e Levítico 19,18. O primeiro fazia parte do credo judaico, que cos-
tumava ser recitado nos cultos nas sinagogas.
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Os samaritanos eram desprezados pelos judeus legalistas porque 
descendiam de gentios e porque seu tipo de culto era diferente dos 
judeus fiéis à lei e à tradição. Os samaritanos faziam seus cultos no 
Monte Gerizim e não no templo de Jerusalém (cf. Jo 4,21). Não de-
pendiam dos sacerdotes de Jerusalém nas vivências de sua fé. Muito 
provavelmente, a causa deste desprezo, desse ódio não eram só a 
raça e a religião. Era também um problema político-econômico, liga-
do à posse da terra. Este desprezo perdurava até o tempo de Jesus. 
Alguns judeus legalistas até diziam que ser samaritano era ter demô-
nio (Jo 8,48). Aliás, este ódio está presente ainda hoje na violência do 
Estado de Israel contra o povo Palestino. 

Na época de Jesus, os sacerdotes e os levitas eram modelos de san-
tidade. No texto bíblico proposto para hoje, esses homens, modelos 
de pureza ritual, foram indiferentes à dor de outra pessoa. Não pen-
saram nem no sofrimento da família, caso essa pessoa morresse. Es-
tavam mais preocupados em não se contaminarem com um impuro 
caído pelo caminho (impuro na concepção deles). 

Em Lc 10,33 o samaritano que estava viajando chegou junto do ho-
mem ferido, machucado, caído, violentado, viu-o e se encheu de 
compaixão, compadecendo-se dele. A primeira atitude não foi ficar 
preocupado com regras de pureza e impureza, nem ficar filmando 
a cena de violência para postar nas redes sociais, até porque não 
tinham redes sociais naquela época. Porém, o samaritano poderia 
ter escolhido atitudes parecidas a essas. Mas não! O evangelho nos 
conta que, ao ver o homem ferido, o samaritano se encheu de com-
paixão, compadeceu-se, aproximou-se e tratou suas feridas. O termo 
grego para compadeceu-se aqui é Splagchnizomai que corresponde 
ao hebraico Rahamim. Na língua portuguesa esse termo corresponde 
a ter piedade, mostrar simpatia e empatia ou compaixão. É um sen-
timento de compaixão que vem do fundo do ser, das entranhas, uma 
vez que útero ou ventre materno significa réhèm. A misericórdia, ou 
a compaixão, é aqui o amor profundo, a afeição de uma mãe pelo seu 
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filho (Isaías 49,15), a ternura de um pai pelos filhos e filhas (Salmo 
103,13).

Em Lc 10,37, quando o doutor da lei responde à pergunta de Jesus, 
dizendo que o próximo do homem caído “foi aquele que o tratou com 
misericórdia”, o termo misericórdia aqui equivale ao grego Eleos (cf. 
Mt 9,13), o qual corresponde ao hebraico Hésed (cf. Os 6,6).

Por aqui, percebe-se que na Bíblia a misericórdia (hésed) e a compai-
xão ou ternura (rahamim) de Deus são anunciadas pelos profetas e 
profetisas e aclamadas nos Salmos. A misericórdia e a compaixão é o 
que há de mais divino em Deus e é também o que há de mais com-
pleto na pessoa. O Salmo 103 diz ainda: “Ele te enche de graça e de 
ternura”, ou “com misericórdia e compaixão ele coroa você”. A mise-
ricórdia e a ternura nos fazem realmente participar na própria vida de 
Deus. Enfim, o mandamento do amor se torna prática na misericórdia 
e na compaixão. 

Wellington Carvalho, leigo católico, assessor do CEBI e representante 
no Conselho Nacional pela região Norte, colaborador do Centro de 
Formação Mandacaru de Pedro II (PI). 

Múria Carrijo Viana, leiga católica romana, representante no Conse-
lho Nacional do CEBI pela região Centro-Oeste, integrante da equipe 
do Centro de Documentação Dom Tomás Balduino – CPT Nacional. 
Educadora Popular. 
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3
DINAMIZANDO A MISSA
Ambiente celebrativo: Círio Pascal, flores, folhagens, bandeiras 
das lutas dos movimentos sociais, direitos humanos, ecológi-
cos, pote ou bacia, alimentos não perecíveis, materiais de lim-
peza, estes serão doados

Refrão meditativo:
Jesus de todos salvador, tua luz revela o esplendor do Pai. Nós te 
cantamos, bendizendo o teu amor.

O refrão é repetido várias vezes, para que a assembleia entre no 
clima orante; em seguida entra uma leiga com uma vela acesa e 
chegue até o Círio, acende e proclama:

Bendito sejas Jesus Cristo, por sua luz nos livrou das trevas e sua 
realeza resplende, és nossa alegria!

1. Comentário Inicial

Na procissão de entrada vai a Palavra de Deus,  
as bandeiras de luta, 

Animador/a: Neste último domingo do ano litúrgico, aclamemos 
o Cristo como centro de nossas vidas e de toda história e nos com-
prometemos com seu projeto de instaurar a verdade e a justiça em 
todo o universo e de construir a cultura da paz. 
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No Dia Nacional dos Cristãos Leigos e das Cristãs Leigas, queremos 
trazer presenta a vida, as lutas, os desafios, os enfrentamentos po-
líticos, a busca por saúde, vacina, respeito e dignidade, que nestes 
dois anos de pandemia, nos colocando em confronto diário com a 
morte, temos assumido com muita coragem, ousadia e teimosia, a 
missão assumida em nosso batismo, de ler luz e sal no mundo, ini-
ciando na família e se estendendo na vida comunitária e social.

Nesta liturgia, renovemos nosso compromisso com o Deus da 
vida, que nos chamou e nos conduz na promoção e defesa da vida 
humana, da paz entre as pessoas, no diálogo entre os diferentes, 
e na continuidade de uma evangelização acolhedora, solidária, 
capaz de transformar e construir uma nova relação com a humani-
dade e a Casa Comum, pautada no respeito, na amizade, na parti-
lha e fraternidade.

2. Renovação das Promessas do Batismo

Sugestão: o rito acontece após a homilia com a pergunta: qual 
a força que nunca seca, que nos sustenta e revigora a nossa 
caminhada. Com uma lata d’água na cabeça entra uma mulher 
ao som da Música: A força que nunca seca de Chico César, ao 
chegar no local da bacia ou pote despeja a água e ali inicia a 
Renovação e no final a Aspersão

Animador/a: Irmãos e irmãs, do tronco da vida, brota a água viva, 
Jesus, a fonte de água do nosso Batismo. Quem é batizado morre 
e ressuscita no Cristo. Morre para tudo que nos desune, corrom-
pe, violenta, mata e renasce para uma vida nova cheia de cuida-
dos, compaixão, sensível ao outro, a outra, seguindo o Evangelho 
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de Jesus que nos compromete a viver dia a dia a missão do amor, 
da paz e da justiça. Por isso, mais uma vez, renovemos nossa pro-
fissão de fé.

Canto:

1- Eu vi, eu vi, vi foi água a manar, do lado direito do Templo a jorrar. 
Amém, amém, amém, aleluia! Amém, amém, amém, aleluia! (2x) 

2- E quantos foram por ela banhados, cantaram o canto dos que 
foram salvos.

3- Louvai, louvai e cantai ao Senhor, porque ele é bom e sem fim, 
seu amor! 

4- Ao Pai a glória e ao Ressuscitado, e seja o Divino pra sempre 
louvado! 

3. Preces

Além das orações próprias da comunidade, pode-se inserir mais 
algumas acerca da missão específica do laicato

Resposta cantada: Vem, vem com tua luz, ó Senhor Jesus!

- Para que os cristãos leigos e leigas, sejam testemunhas do Evan-
gelho de Jesus, na defesa da vida em todas as suas dimensões, 
cantemos.

-  Para que os cristãos leigos e leigas, assumam em suas vidas a 
promoção da paz e do diálogo, sendo sinal de concórdia e amiza-
de entre os povos, cantemos.

- Para que os cristãos leigos e leigas trabalhem na perspectivas de 
uma ecologia integral, pautada no não uso de agrotóxicos, na pro-
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dução agroecológica, na organização de cooperativas e sindicatos, 
no cuidado da Casa Comum, cantemos. 

- Para que os cristãos leigos e leigas, façam a opção preferencial 
pelos empobrecidos, assumindo suas causas e lutas, denunciando 
as desigualdades sociais, as injustiças e construindo com eles e 
elas uma nova relação de partilha, geração de renda, empodera-
mento e conquistas de direitos, cantemos.

- Para que os cristãos Leigos e leigas, se reconheçam homens e 
mulheres feitos para o amor, que à luz do Evangelho de Jesus Cris-
to continuem no discipulado assumindo relações de fraternidade, 
amizade social, cantemos.

4. Mensagem final

O cristão Leigo e Leiga deve ser um testemunho atuante, nas fa-
mílias, nas Igrejas  e na Sociedade, juntos somos convidados pelo 
papa Francisco a construir sinodalidade, a viver a diaconia, servir 
os irmãos e as irmãs, estar no meio sendo luz, fermento e sal. 
Vamos ouvir testemunhos dos leigos e das Leigas que na simpli-
cidade, doação, se colocam a serviço do Reino de Deus. No final, 
somos convidados e convidadas a cantar e dançar a vida, a alegria 
da festa, do encontro, do testemunho e do envio para a constru-
ção de um outro mundo onde todos tenham vez, voz e lugar.
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4
CELEBrAÇÃO
[Prepare um espaço com cadeiras em círculo, coloque 
no centro sobre um tecido a bíblia e uma vela, convide 
as pessoas para se juntarem [mantendo a necessária 
distância]. Alguém acende a vela. Todos ficam em silêncio 
por algum tempo. A pessoa que vai presidir começa a 
celebração com os versos da abertura.]

ABERTURA

Quem preside canta, os demais repetem fazendo o sinal da cruz 
enquanto canta o primeiro verso

- Vem, ó Deus da vida, Deus da criação! (bis)

Recebe nossa prece, nossa louvação! (bis)

- Venham, adoremos, Cristo ressurgiu; (bis)

o universo inteiro, em seu amor remiu. 

- Toda criatura dance de alegria, (bis)

Deus, em seu grande amor, nos governa e guia! (bis)

- Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)

Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis)

- Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (bis)
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Com todo o universo, a Deus louvação! (bis)

RECORDAÇÃO DA VIDA

Quem preside, convida as pessoas a retomarem a semana que pas-
sou, a lembrar de ações 

Em nossa reunião, neste domingo dedicado aos cristãos leigos e lei-
gas, recordamos a ressurreição de Jesus, rei-pastor, amigo e servidor 
dos pobres, Senhor do universo. Alegramo-nos pelo nosso sacerdócio 
batismal, que nos faz povo de Deus, cooperadores no serviço do reino.

SALMO 8

O canto deste salmo pode ser alternado entre um/a cantor/a e 
todos/as. 

Cantemos a grandeza de Deus e a dignidade imensa que ele deu à 
pessoa humana. Adoremos o Cristo ressuscitado, imagem da nova 
humanidade, Senhor do universo. 

1. Teu nome é, Senhor, maravilhoso, 
Por todo o universo conhecido; 
O céu manifesta a tua glória, 
Com teu resplendor, é revestido. 

2. Até por crianças pequeninas 
Perfeito louvor te é cantado; 
É força que barra o inimigo, 
Reduz ao silêncio o adversário. 

3. Olhando este céu que modelaste, 
A lua e as estrelas a conter; 

3
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Que é, ó Senhor, o ser humano 
Pra tanto cuidado merecer? 

4. A um Deus semelhante o fizeste, 
Coroado de glória e de valor; 
De ti recebeu poder e força 
Pra tudo cuidar e ser Senhor. 

5. Dos bois, das ovelhas nos currais, 
Das feras que vivem pelas matas; 
Dos peixes do mar, dos passarinhos, 
De tudo o que corta o ar e as águas. 

6. Teu nome é, Senhor, maravilhoso, 
Por todo o universo conhecido; 
O céu manifesta a tua glória, 
Com teu resplendor é revestido. 

7. A ti seja dada toda a glória, 
Deus, fonte de vida e verdade, 
Amor maternal que rege a História, 
Vem, fica pra sempre ao nosso lado. 

Oração silenciosa

ORAÇÃO

 Deus da vida, tu quiseste reunir e reconciliar 
 toda a tua criação no teu filho Jesus, 
 a quem proclamamos amigo e servidor dos pobres, 
 Senhor do universo e da história. 

44

54

DIA NACIONAL DOS CRISTÃOS LEIGOS E LEIGAS 2021



 Escuta as nossas preces 
 e concede a todas as criaturas, libertas da escravidão, 
 a graça de servir ao teu reino 
 e glorificar sempre teu nome, 
 bendito pelos séculos dos séculos. Amém.

REFRÃO – para acolher o evangelho

A Palavra de Deus é luz

Que nos guia na escuridão:

É semente de paz, de justiça e perdão.

LEITURA DO EVANGELHO – João 18,33b-37 

Uma pessoa da casa faça pausadamente a leitura

Leitura do Evangelho segundo João.  

Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és tu és 
o rei dos judeus? Jesus respondeu: estás dizendo isto por ti mesmo 
ou outros te disseram sobre mim? Pilatos respondeu: “por acaso sou 
judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que 
fizeste?” 

Jesus respondeu: “o meu Reino não é deste mundo. Se o meu Reino 
fosse deste mundo os meus guardas lutariam para que eu não fosse 
entregue aos judeus. Mas o meu Reino não é daqui”. Pilatos disse a Je-
sus: “Então tu és rei”? Jesus respondeu: “Tu o dizes eu sou rei. Eu nas-
ci e vim ao mundo para isto; para dar testemunho da verdade. Todo 
aquele que é da verdade escuta a minha voz. Palavra da Salvação.

6
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7 MEDITAÇÃO 

Pode-se fazer uma breve partilha sobre a Palavra proclamada e, para 
concluir, pode-se ler texto abaixo concluindo a partilha: Depois do 
diálogo com os judeus, Pilatos pergunta a Jesus: “Você é rei dos ju-
deus?” Jesus responde que sim, mas logo explica que seu reino não é 
deste mundo. De fato, Jesus nunca aceitou ser chamado “rei”, a não 
ser no processo de sua condenação.

Jesus é um rei sem apoio militar. Nem sequer permitiu que Pedro 
usasse a espada em sua defesa no enfrentamento com os soldados 
na hora da prisão. O seu modo de reinar é bem diferente dos reis 
deste mundo, que vencem pela força e pelas armas. Jesus enfrentou 
os inimigos dando a sua vida, jamais aceitando tirar a vida deles.

Em nosso mundo tão marcado por polaridades que atingem nossas 
famílias e comunidades, como podemos nos deixar converter por 
esta Palavra? O grande desafio que se impõe é depor as armas sem 
deixar a luta; é vencer a violência sem usar de violência. 

Em nossa oração, em comunhão com os cristãos leigos e leigas atuan-
tes em nossas Igrejas e na sociedade, renovemos nosso compromisso 
por uma sociedade solidária e fraterna. E que o Espírito que opera a 
santificação do corpo de Cristo, transforme nossa militância pacifista 
em sacramento do reino. 

PRECES

Oremos a Deus, nosso Pai, que escute a prece desta comunidade reu-
nida em nome de Jesus.

-Pelos cristãos, leigos e leigas, engajadas nas diversas pastorais e 
movimento, pelos ministro e ministras que atuam na catequese e na 
liturgia, oremos.

8
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Venha, Senhor, o teu reino!

- Pela Igrejas cristãs, para que anuncie a vinda do reino, com o seu 
testemunho de serviço aos pobres e aos que defendem sua causa, 
oremos.

Venha, Senhor, o teu reino!

- Pelos cientistas e inventores, para que sua pesquisa contribua para 
apressar a vinda do reino entre nós, oremos. 

Venha, Senhor, o teu reino!

- Por nossa pequena fraternidade aqui reunida e por nossos amigos e 
amigas, que tenhamos sempre a graça de buscar o reino e sua justiça, 
oremos.  

Venha, Senhor, o teu reino!

- Preces espontâneas... Quem preside conclui:

Atende-nos, ó Pai, por Cristo Jesus, na unidade do Espírito Santo. 
Amém.

PAI NOSSO - Quem preside faz o convite:

Obedientes à palavra de Jesus, sob a inspiração do seu Espírito que 
ora em nós, rezemos com confiança a oração que ele nos ensinou: Pai 
nosso...

ORAÇÃO

Senhor Jesus,  defensor dos pequeninos, nosso rei e pastor.

Que venha sobre a terra o teu reino de igualdade e paz,

Que haja pão para quem tem fome e brilhe a tua luz

à frente de quem te busca na escuridão da fé. 

Por Cristo Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém.
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BÊNÇÃO

Que a bondade de Deus venha sobre nós e a sua bênção sobre a obra 
de nossas mãos, hoje e sempre. Amém. 

Que Ele nos liberte de todos os males e disponha na sua paz os nos-
sos dias. Amém

Abençoe-nos, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.

 

BÊNÇÃO À MESA

Antes de sentar-se à mesa alguém da família faz a bênção:

Nós te damos graças, ó Deus da vida, 

tu que dás o alimento a todos os seres vivos.

Enche de alegria nossos corações,

para que, tendo sempre o que nos é necessário, 

sejamos ricos de toda espécie de boas ações

em Jesus Cristo, nosso Senhor,

bendito para sempre! 

Quem preside: Dá, Senhor, pão a quem tem fome.

Todos: E fome de justiça a quem tem pão. 
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