22 E 23 DE ABRIL
DIA DA TERRA
DOMINGO DA MISERICÓRDIA

ENCONTRO PARA GRUPOS
PREPARAÇÃO DO ENCONTRO
Acolher fraternalmente os participantes. Organizar o
espaço da reunião, em círculo, com a bíblia, vela, o
cartaz da Campanha da Fraternidade 2017 e da
#MisericórdiaPelaTerra. Incluir elementos que
simbolizem a criação.

ANIMADOR(A): Queridos (as) irmãos e irmãs.

Sejamos todos bem-vindos ao nosso encontro. Hoje
recordamos a mensagem do Papa Francisco "Usemos
de Misericórdia para com a nossa Casa Comum",
quando ele consagrou o cuidado pela criação como um
ato de misericórdia. Na ocasião do Dia da Terra (22 de
abril) e o Domingo da Misericórdia (23 de abril), nos
juntamos a toda nossa fraternidade global na
celebração de Misericórdia pela Terra. Cantemos
todos juntos:
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
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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 água e seu valor
Preciosa e casta, humilde e boa
Se corre, um canto a ti entoa
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 pão
Com flores e ervas sorri o chão
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

ANIMADOR(A): A Bíblia começa descrevendo de

maneira poética e simbólica a obra magnifica da
Criação. O primeiro capitulo do Livro do Genesis foi
escrito a partir da experiência do exilio do povo na
Babilônia. Longe de sua terra santa e de seu templo, o
povo percebeu que não estava distante de Deus,
porque tudo em volta (o céu e a terra, a natureza, as
pessoas) era obra desse Criador amoroso e universal.
Hoje, diante diversidade da criação visível nos biomas
brasileiros, também nos sentimos envolvidos pela
sabedoria do Criador.

LEITURA DE GENESIS 1-2,4
(POR PARTES)

Leitor (a) 1: Gn. 1, 1-5: o dia e a noite
Todos: oferecemos ao Senhor cada dia e cada noite,
para serem vividos a serviço do seu projeto de vida e
em agradecimento pela criação.
Leitor (a) 2: Gn 1, 6-8: o céu e as águas
Todos: o céu e as águas nos garantem a vida. Cuidemos
do nosso ar, dos nossos rios e mares, presentes
preciosos de Deus.
Leitor (a) 3: Gn 1, 9-13: a terra, o mar e os vegetais
Todos: Terra, mares e plantas precisam de cuidado.
São fontes vida a serem preservadas com
perseverança, sabedoria e alegria.
Leitor (a) 4: Gn 1,14-19: o sol, a lua e as estrelas
Todos: O firmamento nos faz pensar profundamente
no mistério e na magnificência da criação. Somos parte
de um universo que ultrapassa o que conseguimos
perceber. Mas no meio dessa imensidão temos um
Criador que se importa conosco, nos valoriza e quer
que tenhamos uma vida digna.
Leitor (a) 5: Gn 1, 20-23: os animais do ar e das águas
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Todos: Aves e seres das águas, na sua variedade, falam
também da grandeza dessa criação, de que somos
chamados a cuidar, para que o conjunto da vida
continue fazendo do nosso planeta uma casa em
harmonia com o projeto de Deus.
Leitor (a) 6: Gn 1,24-31: os animais da terra e o ser
humano
Todos: Somos a culminância da Criação. Dominar ai
significa administrar, cuidar, não se servir da criação de
forma egoísta e irresponsável. A cada dia, Deus viu que
era bom o que havia criado. Agora, com a criação
completa, viu que tudo era "muito" bom.
Leitor (a) 7: Gn 2,1-4: um dia abençoado de descanso
Todos: Sete na Bíblia é numero simbólico que indica
perfeição, plenitude, totalidade. A Criação se completa
com um dia de descanso dedicado a Deus, para nunca
nos esquecermos desse amor que nos oferece tanta
riqueza e nos pede responsabilidade diante do que
recebemos.

CAMINHOS
ANIMADOR(A): Diante da Criação, temos um

dever de gratidão a Deus que nos deu a vida e o
mundo, um chamado de solidariedade para com o
próximo que tem direito a tudo que Deus quis nos
oferecer e uma responsabilidade de não deixar
estragar o presente inestimável que recebemos na
totalidade da criação. Que atitudes concretas podemos
ter diante disso?
Dividir os participantes em grupos. Provocar a
discussão de ações concretas a nível pessoal,
comunitário, social e político. Realizar a partilha de
cada grupo. Abrir novamente para discussão e
acréscimos.

ORAÇÃO FINAL
Deus, nosso Pai e Senhor,
nós vos louvamos e bendizemos,
por vossa infinita bondade.
Criastes o universo com sabedoria
e o entregastes em nossas frágeis mãos
para que dele cuidemos com carinho e amor.
Ajudai-nos a ser responsáveis e zelosos pela Casa
Comum. Cresça, em nosso imenso Brasil, o desejo e o
empenho de cuidar mais e mais da vida das pessoas, e
da beleza e riqueza da criação, alimentando o sonho
do novo céu e da nova terra que prometestes. Amém!

CANTO FINAL

HINO OFICIAL DA CF 2017
Louvado seja, ó Senhor, pela mãe terra,
que nos acolhe, nos alegra e dá o pão
Queremos ser os teus parceiros na tarefa
de “cultivar o bem guardar a criação.”
Refrão:
Da Amazônia até os Pampas,
do Cerrado aos Manguezais,
chegue a ti o nosso canto
pela vida e pela paz (2x)
Vendo a riqueza dos biomas que criaste,
feliz disseste: tudo é belo, tudo é bom!
E pra cuidar a tua obra nos chamaste
a preservar e cultivar tão grande dom.
Por toda a costa do país espalhas vida;
São muitos rostos – da Caatinga ao Pantanal:
Negros e índios, camponeses: gente linda,
lutando juntos por um mundo mais igual.
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Senhor, agora nos conduzes ao deserto
e, então nos falas, com carinho, ao coração,
pra nos mostrar que somos povos tão diversos,
mas um só Deus nos faz pulsar o coração.
Se contemplamos essa “mãe” com reverência,
não com olhares de ganância ou ambição,
o consumismo, o desperdício, a indiferença
se tornam luta, compromisso e proteção.
Que entre nós cresça uma nova ecologia,
onde a pessoa, a natureza, a vida, enfim,
possam cantar na mais perfeita sinfonia
ao Criador que faz da terra o seu jardim.

www.jufrabrasil.org
www.ofs.org.br
www.cffb.org.br

www.misericordiapelaterra.org

