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MÓDULO 2 - O ENCONTRO 

 

Tema do módulo: Educar para espiritualidade integral. 

 

Objetivo: Estudar e interpretar a realidade, suas luzes e sombras, para perceber locais de 

encontro com Jesus. 

  

Reflexão: Para encontrar-se com o Nazareno é central refletir sobre a relação entre o ser 

humano e as outras criaturas; encontramos Jesus na vida dos outros e no ambiente - sua 

criação, nossa casa comum. O Encontro com o Mestre garante o verdadeiro sentido da vida, 

contudo, o pecado rompe o equilíbrio de toda a criação no seu conjunto e distancia as 

criaturas do Criador. O Papa Francisco, no terceiro capítulo da Laudato Si’, pensa, em 

particular, nos pequenos produtores e trabalhadores rurais, na biodiversidade, na rede de 

ecossistemas. No primeiro tema deste módulo somos chamados a estudar o terceiro capítulo 

da Laudato Si’, que nos lembra que o ser humano não reconhece mais sua correta posição em 

relação ao mundo e assume uma posição autorreferencial, centrada exclusivamente em si 

mesmo e no próprio poder, que justifica todo tipo de descarte, ambiental ou humano. No 

segundo tema, estudaremos o quarto capítulo, sua ecologia integral como novo paradigma de 

justiça. 

 

Tema 1: O cuidado da casa comum. 

 

1º ENCONTRO - VER 

 

Objetivo: Descobrir a raiz humana da crise ecológica. 

 

Ambientação: Preparar cartazes ou algo similar que contenha palavras ou imagens daquilo 

que o papa, no capítulo 3 da LS, coloca como elementos da raiz humana da crise ecológica: 

globalização, tecnologias, relativismo prático, o trabalho alienante e explorador, inovação 

biológica sem respeito à vida. Imagens chamam mais a atenção. Espalhar no chão. Os jovens 

deverão estar sentados em círculo, para favorecer o debate/discussão. 

 

Acolhida e Canto: O coordenador faz a acolhida dando as boas vindas aos demais membros 

do grupo. Apresenta brevemente esse 2º módulo, o tema 1 e sobre esse 1º encontro - VER - 

falando dos temas e dos objetivos. 

 

Cântico: 

Xote Ecológico 
Luiz Gonzaga 

 

Não posso respirar, não posso mais nadar 

A terra está morrendo, não dá mais pra plantar 

E se plantar não nasce, se nascer não dá 

Até pinga da boa é difícil de encontrar 
 



Não posso respirar, não posso mais nadar 

A terra está morrendo, não dá mais pra plantar 

E se plantar não nasce, se nascer não dá 

Até pinga da boa é difícil de encontrar 
 

Cadê a flor que estava aqui? 

Poluição comeu 

E o peixe que é do mar? 

Poluição comeu 

E o verde onde é que está? 

Poluição comeu 

Nem o Chico Mendes sobreviveu 

Add a playlistTam 

Oração Inicial: Senhor, Deus Pai e Criador, que criastes o ser humano dotado de inteligência 

para ser capaz de trabalhar e assim poder produzir o próprio sustento e proteger a Criação, 

perdoa-nos quando fazemos do trabalho uma forma de exploração, quando usamos nossa 

inteligência para o mal, e quando em vez de proteger a Criação a destruímos. Te pedimos que 

ilumine nossas mentes e nossos corações para que possamos participar da Criação conforme 

pensastes, e assim garantir que a vida possa continuar sendo dom para as futuras gerações. 

Amém.  

 

Invocação a Santíssima Trindade: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 

 

Dinâmica: Debate sobre textos lidos 

 

Atividade: Distribuir partes do terceiro capítulo da Laudato Si. Disponibilizar tempo para 

fazerem a leitura e uma breve reflexão sobre o texto. Depois, os grupos retornam e inicia-se 

uma exposição do que foi lido e debatido nos subgrupos, na forma de discussão. Os textos de 

motivação abaixo devem ser usados para enriquecer a discussão, pois trazem parágrafos do 

capítulo 3 da Laudato Si. O grupo tenha em mãos também a encíclica do papa. 

 

Motivador 1: Um dos primeiros passos para a conversão ecológica é o reconhecimento das 

nossas condutas que geram morte e destruição. Devemos pensar no quanto somos nocivos 

para a criação de Deus.  Francisco no primeiro parágrafo do capítulo 3 da Laudato Si nos 

chama atenção para a forma errada que encaramos a vida. "Há um modo desordenado de 

conceber a vida e a ação do ser humano, que contradiz a realidade até ao ponto de a arruinar" 

(LS 101).  

 

Motivador 2: Ao lembrar dos passos dados pela humanidade a partir da tecnologia, o papa 

recorda as conquistas que a ciência nos trouxe, principalmente na área da medicina. Contudo, 

ele recorda que esses feitos tão trazem ao ser humano o poder que estabelece uma hierarquia 

da criação, fazendo com que existam distinção da vida. Para recordar as tragédias trazidas 

pela ciência e tecnologia, Francisco lembra das bombas atômicas.  

https://www.letras.mus.br/luiz-gonzaga/295406/


 

Motivador 3: O homem e a mulher devem se perceber como parte da criação, o ser humano 

não é plenamente autônomo (cf. LS 105). Respeitar em cada elemento o sopro do criador e o 

ardente desejo Dele de que nós cuidássemos da criação e fôssemos parte dela. É preciso 

desenvolver as capacidades das pessoas para que utilizem de sua inteligência com  

responsabilidade, valores e consciência.  

 

Motivador 4: É urgente, invertemos a lógica "que interessa é extrair o máximo possível das 

coisas"(LS 106). É possível que voltemos, humanos e natureza, a nos darmos as mãos. Para 

isso precisamos compreender a "mentira da disponibilidade infinita dos bens do planeta, que 

leva a «espremê-lo» até ao limite e para além do mesmo" (LS 106). É preciso questionar essa 

economia “que assume todo o desenvolvimento tecnológico em função do lucro” (LS 109).  

 

Motivador 5: Ao ouvir a palavra de Deus somos convidados a nos sentir em sintonia com o 

Pai. Que cada palavra possa significar o surgimento de uma nova pessoa que vem do desejo 

de uma nova aliança com o Criador. Uma aliança de cuidado e de amor pela criação Dele e 

pelos próximos. 

 

Palavra Viva: Salmo 8 

O Livro dos Salmos contém 150 orações que traduzem a espiritualidade na história do 

Povo. São súplicas, louvores, pedidos de perdão, clamor por justiça, tudo feito na forma de 

canto e de poesia. A poesia constitui-se no gênero literário mais apropriado para expressar o 

que sentimos frente à realidade e suas diferentes facetas, por isso no encontro de hoje 

queremos rezar a grandeza do Criador refletida na criatura ao expor alguns pedaços da raiz 

humana na crise ecológica. 

Nos versículos 1, 2 e 3 o Salmista reconhece que “Deus é o Senhor de todo 

Universo”, disso resulta uma espiritualidade centrada na vida. Por não reconhecer o Senhorio 

de Deus, algumas pessoas seguem a via do poder que corrompe e escraviza uma maioria, 

considerada instrumento que move as engrenagens de uma sociedade cada vez mais 

dominada por uma ciência e por uma tecnologia sem coração de carne. Este é um pedaço da 

raiz humana de toda crise ecológica - o esquecimento da grandeza e do poder do Criador.  

No versículo 3 há um convite a contemplação, é preciso olhar vagarosamente para 

tudo o que existe e orar agradecendo pelo universo criado. Diante da imensidão e do mistério 

que nos envolve façamos nossa a pergunta do v. 4 “quem é o homem para dele te 

lembrares?”. “O ser humano para que o visites?”  Os versículos seguintes (7 a 10) esclarecem 

que o humano é especial na obra da criação, é chamado a ser Imagem e Semelhança do 

Criador (Gn 1,26-28) pois tudo o que existe está a seu serviço para manutenção e garantia da 

sua vida. 

Conforme o Salmo 8 o ser humano é rei da criação, mas como temos exercido esse 

reinado? Nossa forma de ser no convívio com outras criaturas reflete a imagem e semelhança 

de Deus?  Entendemos que estamos nesse mundo junto com os outros ou esquecemos nossa 

condição e cedemos no exercício de um reinado que oprime e instrumentaliza os 

semelhantes?  



Infelizmente com o crescimento da tecnologia e a criação do desejo de dominar e 

crescer economicamente, somos tentados a cortar os vínculos que nos unem ao criador e uns 

aos outros. O rompimento dessas relações se constitui em outro pedaço da raiz de toda crise 

ecológica. Não somos retrógrados a ponto de negar a importância dos avanços científicos e 

técnicos, mas precisamos cultivar uma espiritualidade que ao nos unir ao Criador nos 

comprometa com todas as outras criaturas. O ser humano precisa combater todas as formas 

de desumanização - que esse seja nosso trabalho, que nossos esforços se constituam em 

poesia, em hino de louvor que reflir a grandeza de nosso Deus.  

 

Partilha da Vida:  

De que forma o Salmo 8 nos inquieta? Qual atitude o cântico nos leva a tomar? 

 

Vídeo: 

Qual é a responsabilidade da humanidade na destruição da natureza? 

 

A resposta dessa pergunta, que está exposta na Partilha de Vida, e que é o objeto do 

capítulo 3 - “A raiz humana da crise ecológica” - deve estar clara em nossa mente, pois é a 

partir do conhecimento da raiz de um problema que podemos garantir mudanças de atitudes 

verdadeiras em prol de uma solução eficaz. Na questão ecológica, que no pensamento de hoje 

envolve tanto as questões ambientais quanto as sociais, colocando-as interligadas, o papa 

investiga suas causas e revela a responsabilidade humana na crise. Estudando e refletindo o 3º 

capítulo, estaremos no caminho do objetivo desse 2º módulo: estudar e interpretar a realidade, 

suas luzes e sombras, para perceber locais de encontro com Jesus.  Para nos ajudar ainda mais 

na resolução da pergunta acima, passemos para o vídeo deste módulo. 

 

Aprofundando a Missão: No terceiro capítulo da Laudato Si’ o Papa Francisco expõe aos 

leitores o modo desordenado de conceber a vida e a ação do ser humano. É uma visão que 

contradiz a realidade, logo não poderia resultar diferente de uma situação de ruína do ser 

humano, da vida, enfim, de toda a Criação, pois tudo está interligado. Neste capítulo 3 - “a 

raiz humana da crise ecológica” - o papa concentra no paradigma tecnocrático dominante e 

no lugar que ocupa nele o ser humano e a sua ação no mundo (n. 101). Francisco, citando São 

João Paulo II, deixa claro que “a ciência e tecnologia são produtos estupendo da criatividade 

humana que Deus nos deu” (n. 102), entretanto, quando se misturam ao poder econômico, 

conferem aos detentores muito poder sobre a sociedade e consequentemente dominação, 

principalmente sobre os mais pobres (n. 104). Mais profundo ainda, diz o papa, é o modo 

como realmente a humanidade assumiu a tecnologia e seu desenvolvimento juntamente com 

um paradigma homogêneo e unidimensional (n. 106). Isso quer dizer que a tecnologia na 

visão moderna está acima do ser humano e de toda a Criação. Ela condiciona a vida das 

pessoas e o funcionamento da sociedade seguindo uma linha dos interesses de determinados 

grupos de poder (n. 108). 

 

Assistir ao 5º Vídeo do DVD da JJM 2016. 

 



Orientação para discutir o vídeo: Depois de ter experienciado a dinâmica de ter escutado e 

refletido a Palavra Viva e a Partilha de Vida e de ter assistido ao vídeo, quais atitudes 

devemos mudar em nossas vidas para contribuirmos com a Criação? Retomando à pergunta 

que encerra o vídeo, que outros problemas nossa comunidade/sociedade enfrenta e quais as 

raízes? Aqui, já estamos passando para os compromissos semanais abaixo. 

 

Compromissos: 

 Pessoal: Estudar o capítulo de 3 da Laudato Si. Rever a minha atitude diante da 

Criação. Estou seguindo a ilusão da tecnocracia? 

Comunitário: Envolver a comunidade nessa discussão. O grupo pode apresentar à 

comunidade através de quaisquer materiais e formas as raízes humanas da crise ecológica. 

Pode ser em momento do cultos dominical, Missa, ou do encontro do grupo de reflexão. 

Além Fronteiras: Pesquisar os impactos que a globalização da tecnocracia produziu 

e ainda produz sobre as diversas culturas e tradições pelo mundo. 

 

Oração Final: 

Oração dos cinco dedos criada por papa Francisco quando era bispo na Argentina.  

Disponível no Aplicativo da JM 

 

Oração dos 5 dedos 

 

1. DEDO POLEGAR: o dedo polegar é aquele que está mais próximo de ti. Assim, começa a 

rezar por aqueles que estão mais unidos a ti. São aqueles que mais facilmente recordamos. 

Rezar pelos que amamos é uma "tarefa doce". 

2. DEDO INDICADOR: reza pelos que ensinam, instruem e curam. Para conduzirem os 

outros na direção correta, eles necessitam de apoio. Mantém-nos presentes na tua oração. 

3. DEDO MÉDIO: é o mais alto, faz-nos recordar os nossos líderes, os governantes, aqueles 

que detêm a autoridade. Eles necessitam da direção divina. 

4. DEDO ANULAR: o do anel. Surpreendentemente, este é o nosso dedo mais débil. 

Lembra-nos o dever de rezarmos pelos fracos, doentes ou atormentados pelos problemas. 

Eles precisam das tuas orações. 

5. DEDO PEQUENO: Finalmente, temos o menor dedo de todos. O mindinho deveria fazer-

te recordar que deves rezar por ti mesmo. Depois de teres rezado pelos outros quatro grupos 

de pessoas, então as tuas próprias necessidades aparecerão numa perspectiva correta e estarás 

preparado para rezar por ti mesmo, de modo mais adequado. 

 

Cântico: 

 

DEIXA-ME SER JOVEM 

 (L. e M.): José Luiz Rizzieri 

 

DEIXE-ME SER JOVEM, não me impeça de lutar, / pois a 

vida me convida, uma missão realizar. 

 



1. Deixe-me ser jovem, ser livre pra sonhar, / não reprima, não reprove 

o meu jeito de amar. / Fazer também a história e não ser 

ignorado, / preservar os meus valores e não ser massificado. 

 

2. Muitos jovens sem saber esbanjaram sua idade, / alienados se 

entregaram aos dragões da sociedade. / Não me sinto revoltado, 

mas eu quero me explicar: / de tanto ser explorado eu me pus a 

protestar. 

 

3. Não nasci para servir como peça de engrenagem, / nem ser coisa 

que se vende ou se compra por vantagem. / Quero ser considerado 

como filho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2º ENCONTRO - ILUMINAR  

 

Objetivo: Ser iluminado pela Palavra de Deus para encontrar o lugar ocupado pelo ser 

humano na criação. 

 

Ambientação: Imagens que representem a natureza preservada e imagens representativas da 

destruição da natureza, aliança - pode-se usar o anel de Tucum. 

 

Acolhida e Canto: 

Deus é amor, 

arrisquemos viver por amor. 

Deus é amor, 

ele afasta o medo. (Taizé) 

 

Mantra para silenciar:      

 Confiemo-nos ao Senhor/  

Ele é justo e bondoso/  

Confiemo-nos ao Senhor... Aleluia! 

 

Motivador 1: Deus é amor. Enxergar o amor na criação é uma necessidade para mantermos 

viva a nossa fé. Leiamos o texto do Padre Zezinho pra perceber o quanto a teologia combina 

com a ecologia. 

 

Motivador 2: Quando você corta uma árvore livra-se de mosquitos, vermes, répteis e aves 

incômodas, mas perde seus frutos, seu perfume, sua umidade, suas flores, sua sombra, o canto 

dos pássaros, a vida ao redor, e a chance de mais saúde. Se aprendemos a trabalhar com 

tantos humanos e vizinhos problemáticos, então porque não aprendemos a viver a dez metros 

de uma árvore? 

 

Motivador 3: Hoje, em grande número de igrejas ensina-se, como parte da teologia moral, o 

respeito pela vida, seja ela humana, vegetal ou animal. Quem crê em Deus terá que respeitar a 

obra dele. Não somos a única obra de Deus. Até mesmo a contenção de uma encosta, a 

invasão de um mangue precisam ser seriamente considerados dentro do projeto da criação, 

porque esta e aquela obra podem significar mortes de espécies que contribuem para o 

equilíbrio do sistema. Enfermidades do futuro podem estar ocultas na invasão de hoje. 

Também é verdade que a saúde no futuro pode depender de como respeitamos as águas e o 

verde de agora. 

 

Motivador 4: É impensável ensinar catequese hoje e diplomar-se em teologia sem o respeito 

à vida. E é bom que se repita que respeitar a vida supõe respeitar o meio ambiente. É crime e 

é pecado grave afetar um ecossistema, secar uma fonte, derrubar árvores sem o cuidado do 

replantio, encher um morro de casas sem a devida sustentação do solo, cavar túneis sem o 

cuidado de sustentar o chão, poluir rios e praias, expor pessoas às doenças do seu cão que 



defecou na praia. Tudo isso vai contra a vida dos outros. Um simples vaso com água, por 

conta do mosquito da dengue, pode matar a menina dos seus vizinhos. 

 

Motivador 5: Cabe ao cristão pensar duas ou cem vezes, antes de lidar com situações que 

possam mais cedo ou mais tarde levar os outros à enfermidade ou à morte. Os cidadãos que 

desrespeitaram as leis, deixando de manter as matas ciliares, prejudicaram as águas de mais 

de 40 cidades. Se sabiam dos riscos futuros, pecaram gravemente. Pelo lucro obtido com 

alguns quilômetros quadrados a mais de colheita, tornaram a vida mais cara para todos os 

municípios: a água chegou menos pura. Não eram crianças! Sabiam do perigo! 

 

Motivador 6: Crer em Deus e crer na Palavra de Jesus supõe hoje, mais do que nunca, 

preservar a vida. Por isso, entre nós, teologia precisa rimar com ecologia. Que os bisnetos de 

amanhã possam olhar para o rio limpo e ver peixes, olhar para as montanhas e ver árvores e 

flores. Se nossos avós não fizeram, façamos nós! Plantemos, nem que seja apenas um 

pequeno arbusto num vaso. Será pedagógico e reparador! 

 

Palavra Viva: 

Jeremias 31, 23 - 34 

 

A Palavra de Deus inscrita na história do seu povo nos traz presente um profeta 

camponês que viveu entre os anos 627-609 a.C. Do Livro de Jeremias, o  trecho que vamos 

rezar hoje situa-se no 4ª período de sua ação profética, a saber, o contexto do exílio na 

Babilônia (também visível no Sl 137). Nesse contexto sob o poder de um governo injusto, o 

povo hebreu é oprimido em diversos âmbitos: no econômico com trabalho escravo; no 

político com um rei e uma corte que usava o poder em benefício próprio; no âmbito cultural  

levando o povo para longe de sua terra, dos referenciais religiosos e legitimando a idolatria; 

no âmbito emocional separando pais de filhos e segregando as famílias.  

Antes de mergulharmos na leitura orante, lembramos que profeta é uma pessoa vazia 

de si e cheia do projeto de Deus, com coragem para visualizar as injustiças e denunciá-las, 

com anúncio do Plano de Deus seguido do testemunho sempre fiel. O profeta é semelhante ao 

“corvo” que limpa toda sujeira da sociedade, seu grande desejo é a implantação da justiça que 

integra o Plano de Deus. 

 

 (Cantar um mantra invocando o Espírito Santo antes de iniciar os passos) 

 

1) O que o texto diz em si? 

Ler pausadamente o texto uma vez em grupo e outra individualmente. Em seguida contar o 

texto com as próprias palavras. Lembrar o contexto como expomos acima, frisar palavras ou 

frases que falam mais alto ao nosso coração. 

     

    2) O que o texto diz para minha vida de Jovem Missionário? O que diz para nosso 

grupo? 

A realidade é de exílio, o contexto é marcado por opressão em diversas dimensões.  

Vivendo em um contexto diferente nós continuamos presenciando a idolatria e o 



distanciamento de Deus, a injustiça e a maldade ainda parecem triunfar - nessa realidade onde 

estão os profetas? O que eles têm denunciado, anunciado e testemunhado? “Semeados” por 

Deus neste mundo e escolhidos para estar neste planeta o que temos construído, o que temos 

destruído?  

No versículo 33 e 34 temos a expressão da nova aliança - “Eu serei seu Deus e ele 

será o meu Povo”, essa lei será escrita no coração de todas as gerações para que em todos os 

tempos e lugares só o Deus Criador Libertador seja Adorado - se assim procedermos a vida 

será sempre preservada e as relações serão de harmonia.  

A Palavra de Deus sempre faz esse apelo, mas qual é nossa resposta: permitimos que 

Deus seja Deus em nossa vida? Nos sentimos povo Dele e nos colocamos ao seu serviço ou 

somos ávidos em romper laços idolatrando o mercado e promovendo uma cultura de morte?  

Se faz imperativo o conhecimento de Deus / Criador - Libertador, pois Ele não se 

cansa de perdoar e renovar Aliança conosco. O que significa a aliança? Como podemos 

fortalecer nossa aliança com o criador se não respeitando as criaturas, promovendo a 

harmonia no uso dos recursos naturais e respeitando o ciclo da vida?  Pode-se recordar o 

nome de alguns profetas de nosso tempo e a marca do testemunho que deixaram ou estão 

deixando.  

    3) O que o texto me faz dizer a Deus? 

 

    4) Oração espontânea de gratidão 

 

“Obrigado Senhor” 

Obrigado senhor porque És meu amigo 

Porque sempre comigo tu estás a falar, 

No perfume das flores, na harmonia das cores 

E no mar que murmura, o teu nome a rezar 
 

 

Escondido tu estás,  

No verde das florestas,  

Nas aves em festa,  

No sol a brilhar, 
 

Na sombra que abriga 

Na brisa amiga 

Na fonte que corre ligeira a cantar, 
 

Te agradeço ainda,  

Porque na alegria,  

Ou na dor de cada dia,  

Eu posso te encontrar, 
 

Quando a dor me consome, 

Murmuro o teu nome 

E mesmo sofrendo, 

Eu posso cantar, 
 

 



Escondido tu estás,  

No verde das florestas, 

Nas aves em festa,  

No sol a brilhar 
 

Na sombra que abriga,  

Na brisa amiga,  

Na fonte que corre,  

Ligeira a cantar, 
 

Escondido tu estás, 

No verde das florestas, 

Nas aves em festa,  

No sol a brilhar, 
 

Na sombra que abriga,  

Na brisa amiga 

Na fonte que corre,Ligeira a cantar, 
 

Ainda pode-se fazer pedido de perdão e súplicas. Lembrar aqui pequenos sinais de 

preservação e de respeito à biodiversidade, trazer presente as vítimas da construção de 

barragens, os movimentos sociais, etc...     

 

4) Contemplando a vida com os olhos de Deus - que compromissos vamos assumir?   

 

Pessoal: Continuar estudando o capítulo de 3 da Laudato Si.  

Comunitário: Envolver a comunidade na discussão das raízes da crise ecológica. O 

grupo pode propor discussões/reflexões sobre o tema em torno da pergunta: que problemas 

nossa comunidade enfrenta e o que está na raiz de cada um? 

 Além Fronteiras: Apresentar na comunidade os impactos que a globalização da 

tecnocracia produziu e ainda produz sobre as diversas culturas e tradições pelo mundo, 

pesquisados no 1º encontro. 

 

Cântico:  
 

Oração de São Francisco de Assis 

 

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 a 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 a alegria; 

Onde houver trevas, que eu leve a luz. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3º ENCONTRO - AGIR 

  

Objetivo: Comprometer-se em guardar e cultivar a criação. 

 

Ambientação: Se repararmos o tema que estamos vivenciando - O cuidado da Comum - e os 

objetivos de cada encontro, percebemos que as reflexões nos levaram a entender que a atual 

crise ecológica tem raiz humana e que o livro de Gênesis, apoiado pelos textos da Palavra 

Viva dos últimos encontros, nos explica onde reside essa raiz: quando o homem age 

buscando o poder num exercício de dominar todas as coisas. Vimos que nosso compromisso 

é guardar e cultivar, e esses verbos explicam a ação de dominar em Genesis 1, 28. Assim, 

para este encontro, o grupo pense antecipadamente que compromisso realizar em favor da 

Criação, nossa Casa Comum. Quanto ao local, o grupo determine de acordo com a atividade a 

ser realizada. 

 

Acolhida e Cântico: 

 

Antes que te formasses dentro do ventre de tua mãe 

Antes que tu nascesses, te conhecia, te consagrei 

Para ser Meu profeta entre as nações Eu te escolhi 

Irás onde enviar-te: o que te mando proclamarás! 

 

Tenho que gritar, tenho que arriscar 

Ai de mim se não o faço! 

Como escapar de Ti, como calar 

Se Tua voz arde em meu peito? 

Tenho que andar, tenho que lutar 

Ai de mim se não o faço! 

Como escapar de Ti, como calar 

Se Tua voz arde em meu peito? 

 

Não temas arriscar-te, porque contigo eu estarei 

Não temas anunciar-me, por tua boca eu falarei 

Hoje te dou meu povo, para arrancar e demolir 

Para edificar, construirás e plantarás! 

 

Deixa os teus irmãos, deixa teu pai e tua mãe 

Deixa enfim teu lar, porque a terra gritando está 

Nada tragas contigo, porque a teu lado Eu estarei 

É hora de lutar, porque Meu povo sofrendo está 

 

 

Saudação à Santíssima Trindade: Em nome do Pai... 

 



Coordenador: Uma espiritualidade ecológica, centrada no respeito e na diversidade é uma 

necessidade dos nossos tempos. Rezemos, portanto, a oração ecológica ecumênica. 

 

Oração Inicial: Oração Ecológica Ecumênica. 

 

Motivador 1: Bendito sejas tu, Bondoso Deus e Pai Criador, por transformares o caos num 

mundo organizado e habitável e nos iluminares com a tua verdadeira luz simbolizada na 

separação das trevas da luz. E obrigado por nos fazeres olhar os céus, obra de tuas mãos e 

agradecê-lo por tão nobre criação. 

 

Motivador 2: Bendito sejas tu, ó Deus nosso Pai, por teres criado o firmamento majestoso, 

vistoso, largo, acolhedor, assim como tu és. Obrigado por fazeres cair sobre a terra a chuva, o 

orvalho, a geada, a neve, o granizo e por nos fazeres contemplar o céu com sentimento de 

esperança e confiança. Lá é tua morada. É de lá que nos procede o teu socorro. 

 

Motivador 3: Bendito sejas tu, Senhor Nosso Deus, que dominas o mar na sua fúria e na tua 

sabedoria lhe fixaste seus limites.Tudo o que nossos olhos contemplam nas praias ou no meio 

dos oceanos nos faz permanecer perplexos diante da sua grandeza e dos seus movimentos 

desordenados. 

 

Motivador 4: Bendito sejas Tu, Deus de nossos antepassados, por teres criado as árvores, as 

plantas e ervas com suas respectivas sementes. Como é delicioso sentir o sabor das frutas, 

abrigar-se à sombra de uma árvore frutífera, observar e passear entre o verde. Obrigado, 

Senhor, por teres nos preparado uma casa comum tão pródiga em natureza verde. 

 

Motivador 5: Bendito sejas tu, Deus Pai Todo Poderoso na misericórdia, que na tua 

imensurável providência nos transportastes das trevas para a luz criando o sol, a lua e as 

estrelas. Com estes luzeiros nos orientas e marcas as nossas memórias culturais. A luz destes 

astros não pertence a eles. És tu a luz que os ilumina com o teu esplendor radiante. 

 

Motivador 6: Bendito sejas tu, Senhor de toda criação, fonte e origem de tudo o que existe. 

Sim, bendito sejas tu pela criação das aves do céu, por todos os seres marinhos e terrestres. 

Nós bendizemos e acolhemos as maravilhas que nos concedestes contemplar olhando o 

mundo ao nosso redor. Ficamos extasiados diante de tuas obras. Bendito seja o teu nome para 

sempre! 

 

Motivador 7:  Bendito sejas Tu, Nosso Bom Senhor, por teres criado o ser humano, homem 

e mulher, do barro da terra e lhe teres concedido o sopro da vida. Nós ainda te damos graças 

por teres partilhado com o ser humano a guarda, o cuidado de nossa casa comum. Perdoa-nos 

se não fomos aquelas pessoas cuidadoras das tuas obras. Mesmo assim, obrigado por teres 

criado esse mundo tão bonito para nós. 

 

Motivador 8: Bendito sejas Tu, ó Deus, Abbá, Senhor nosso Pai, amigo das crianças, dos 

pobres, dos estrangeiros e dos pequenos, que cuidas da erva do campo e dos pardais. E que 



contas cada fio de cabelo de nossas cabeças. Ensina-nos a cuidar da criação com carinho e 

usando da tecnologia em favor dos mais empobrecidos e esquecidos de nossa casa comum! 

 

Palavra Viva: 

Romanos 8,18 - 27  

 Paulo de Tarso, uma das colunas da Igreja, ensina que pertencemos a Jesus Cristo e 

Nele somos salvos, nós e toda criação. Olhando para as realidades de injustiça, sofrimento e 

negação da vida em suas diversas manifestações, alimentamos uma fé que dá luz a grandes 

esperanças, dias melhores virão e “a glória futura deverá ser revelada em nós” (v18).  A 

condição para o acontecer dessa esperança é o esvaziamento de si e a abertura ao Espírito. 

Esvaziar-se significa romper com o egoísmo que cega o coração e nos impede de ver e sentir 

nas criaturas o Criador. Desprovidos desta visão tudo se torna instrumento a serviço dos 

desejos criados pelo mercado, consumir parece condição para ser, a existência começa ganhar 

a regência da propaganda e da posse, “coisas e mais coisas” tentam preencher de sentido 

nossas  vidas. As consequências disso são devastadoras para nós e para todo universo que fica 

“entregue ao poder do nada” (v.20), “aguardando com impaciência a manifestação dos filhos 

de Deus” (v 19). 

Mas nem tudo está perdido: há sinais de esperança, pois, o próprio Espírito ora em 

nós, “vem em nosso auxílio” (v.26) e nos mostra pela fé alguns sinais de esperança. 

Semelhantes a mulher que sofre com as dores do parto, os cristãos que se deixam guiar pelo 

Espírito agem em defesa da vida, são parturientes de ações que defendem, promovem e 

sinalizam que a Salvação se realiza nas ações solidárias, nos projetos sociais desprovidos do 

interesse egoísta, na perseverança dos que labutam em comunidade, “de mãos dadas a 

caminho”, pois sabem “que juntos somos mais”, que a canção da unidade irmana os humanos 

de todas as nações com toda criação.   

Todos os cristão são convocados a gestar essa nova vida, a alimentar essa esperança 

dada pela fé e caminhar construindo um novo tempo, tempo que antecipa o Reino dos Céus e 

mostra um pouco da glória que nos espera.  

 

(Pode-se finalizar cantando o Hino da Campanha da Fraternidade 2011).  

 

Aprofundando a Missão: Cada um dos seres humano recebeu de Deus o divino serviço de 

guardar e cultivar o Jardim, que é a Criação (Gn 2,15). No 1º módulo da JJM vimos 

realidades degradantes dessa crise ecológica que engloba tantas outras crises, sendo 

principais a humana e ambiental. Mas refletindo até aqui, cabe uma pergunta para junto 

debatermos: Será que ainda podemos fazer algo para melhorar a situação ecológica? O 

objetivo deste 2º módulo - O Encontro - é “estudar e interpretar a realidade, suas luzes e 

sombras, para percebermos locais de encontro com Jesus”. Disso surge outra pergunta: Onde 

podemos hoje nos encontrar com o Mestre? Que situações, quais pessoas, quais atividades 

nos fazem perceber a presença de Jesus de Nazaré inspirando o cuidado pela Casa Comum. 

 

(O coordenador prepare esse momento para facilitar o debate; pode trazer textos, relatos, depoimentos, imagens, 

vídeos etc. Aqui seja realizada alguma atividade que o grupo planejou antecipadamente para este encontro (veja. 

o item ambientação), ou então que seja assumido algum compromisso em grupo) 



 

Compromissos: 

Pessoal: Continuar estudando o capítulo de 3 da Laudato Si.  

Comunitário: Envolver a comunidade e outras “rodas” de contato social do grupo 

permitindo-lhes conhecer a realidade vivida pelo grupo neste encontro.  

 Além-Fronteiras: Se abrir além-fronteiras para a situação vivida pelo grupo neste 3º 

encontro: pesquisar, compreender, denunciar, ajudar concretamente e financeiramente, rezar. 

Ex.: se a realidade escolhida pelo grupo para ser vivida neste encontro foi ecologia, abrir-se-á 

à dimensão além-fronteiras desse tema. 

 

Oração de Envio: 

Senhor, queremos ser missionários da sua criação. 

Envia-nos para nossos irmãos que passam sede porque secamos seus riachos. 

Envia-nos para nossos irmãos que passam fome porque queimamos suas árvores frutíferas. 

Envia-nos para nossos irmãos que morrem das doenças causadas pela poluição. 

Envia-nos Senhor para qualquer lugar e para todo irmão que sofre por nossa falta de 

misericórdia e amor. 

Amém 

 

 

 

Cântico: 

Planeta Água  

Guilherme Arantes 

 

Água que nasce na fonte serena do mundo 

E que abre um profundo grotão 

Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão 

Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão 

Águas que banham aldeias e matam a sede da população 

Águas que caem das pedras no véu das cascatas, ronco de trovão 

E depois dormem tranquilas no leito dos lagos, no leito dos lagos 

 

Água dos igarapés, onde Iara, a mãe d'água é misteriosa canção 

Água que o sol evapora, pro céu vai embora, virar nuvem de algodão 

Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação 

Gotas de água da chuva, tão tristes, são lágrimas na inundação 

Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão 

E sempre voltam humildes pro fundo da terra, pro fundo da terra 

 

Terra, planeta água, Terra, planeta água, Terra, planeta água 

 

Água que nasce na fonte serena do mundo 

E que abre um profundo grotão 



Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão 

Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão 

Águas que banham aldeias e matam a sede da população Águas que movem moinhos são as 

mesmas águas que encharcam o chão 

E sempre voltam humildes pro fundo da terra, pro fundo da terra 

Terra, planeta água, Terra, planeta água, Terra, planeta água 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4º ENCONTRO - CELEBRAR 

 

Objetivo: Contemplar a harmonia das coisas criadas a partir do olhar do Criador. 

 

Ambientação: Fotos e materiais que ajudem a recordar os encontros anteriores do módulo. 

 

Acolhida e cântico: 

Livre Para Amar 

Jorge Trevisol 

 

1 - Tu nos fizestes assim: filhos do teu coração, mais do que pássaros livres mais livres nós 

somos quando entre tuas mãos; bem mais que as flores do campo maior é o encanto do amor 

que tu tens. 

 

2 - Eis que eu vou proclamar tua vida! Sim, eu vou anunciar teu amor. Livre pra poder amar. 

Feliz por querer te anunciar. Pronto para escutar quando tua voz me falar. 

 

3 - Mas muitas vezes o amor ferido e preso ficou; por medo ou por incerteza; perdeu-se a 

beleza e o brilho do olhar. No rosto da humanidade estampou-se a saudade do afeto e do lar. 

 

4 - Eis que o amor é Jesus, Ele é o Libertador, Nele não há mais cadeia, sua vida semeia 

esperança e vigor. Nele a humanidade encontra a verdade recobra o esplendor. 

Add a playlistTamanhoAA 

Oração Inicial: 

Oração da Natureza (Michel Heartborn) 

 

Oh, Mãe Terra! 

Minha Amada e Generosa Mãe! A natureza e todas as tuas criaturas te louvam e te agradecem 

por sua existência e suas vidas. Agradecemos pelo ar, pela água e pelo alimento que nos 

concedes, com tua benevolência e Teu poder. Agradecemos nossa saúde e pelas nossas proles 

que nos perpetuam. Agradecemos o abrigo, a árvore, a chuva e o Sol, o dia que nos ilumina, e 

a noite que nos acalenta, o calor do verão e o frio do inverno. Por que, oh Amada Mãe, toda a 

tua Criação, todas as tuas criaturas se regozijam em teu colo. Só pedimos pelos humanos, oh 

Senhora de Todos os Caminhos, que os faça trilhar os passos que levam a ti, e se apercebam 

que, eles também, são tuas criaturas e fazem parte da tua criação. 

 

Coordenador: No encontro que estamos realizando hoje, somos convidados a rezar o 

desenvolvimento da sensibilidade. Somente um coração sensível consegue ser humano para  

perceber a dor do outro e sentir o sofrimento da Terra e os gritos que a mesma está dando.  

O sofrimento da terra é o sofrimento dos filhos dela que padecem fome de pão, de esperança 

e de sentido. Na Palavra de Deus buscamos luzes para iluminar nossos caminhos e maneiras 

de cultivar o verde de nossas esperanças.    

 

https://www.letras.mus.br/jorge-trevisol/1530993/


Palavra Viva: 1 Samuel 16,1-13  

 O  1º Livro  de Samuel, oferece critérios para pensarmos modelos políticos, humanos 

e concepções de poder. O Povo ancorava sua esperança no surgimento de um rei justo que 

governasse ao seu favor e para garantir seus direitos. No entanto, a história das monarquias 

revela apego ao poder que resulta no sofrimento do Povo, como é denunciado pelos profetas. 

Destacamos aqui a escolha de Saul inspirada no querer de Deus. Saul precisava consagrar 

(ungir um novo Rei), para tanto precisou abrir mão de seus critérios e juízos embasados na 

aparência, no parecer ser para assimilar a vontade do Senhor que enxerga a essência: “não se 

impressione com a aparência ou estatura dele. Não é esse que eu quero, porque Deus não vê 

como o homem, porque o homem olha às aparências, e Javé olha o coração”. 

Utilizando como critério o querer de Deus, Saul escolheu não aquele que seu olhar 

julgava mais apto para o exercício da governança, mas o mais “mirradinho”, “o menor que 

estava cuidando do rebanho” (v.11). Este foi ungido, escolhido por Deus para uma missão de 

grande importância, cuidar da vida do povo e governar com Justiça. A história mostra que 

Davi desviou-se do caminho, traiu o povo e não conseguiu permanecer fiel ao querer de 

Deus, conforme denúncia feita pelo profeta Natã em 2 Sam 12, 1-15.   

Talvez deste modo a Palavra de Deus esteja nos ensinando sobre as armadilhas de um 

poder que não é serviço. A única forma legítima de poder se expressa na pessoa e ação do 

Mestre Jesus, que se fez servo, assumindo a condição humana para libertar a humanidade do 

pecado que oprime a vida e assassina esperanças; que sendo Deus Filho agiu como escravo 

lavando os pés dos seus discípulos (Jo 13, 12); que sendo juiz usa como único critério um 

amor cheio de futuro - vá e não peques mais (Jo 8,11); que sendo o Salvador escolhe os 

menores, pequenos, excluídos e marginalizados para trabalhar na sua messe como 

construtores do Reino do Céus como atestam os 4 evangelhos. 

O olhar de Deus revelado em Jesus nos desconcerta, quebra com nossos critérios que 

olham e se fixam na superfície da aparência. Aqueles que o Senhor continua ungindo para a 

missão nos mostram a contraditoriedade de nossos pré-conceitos, a ambiguidade de algumas 

opções. Por isso, no clamor e no grito da terra somos ungidos para ouvir o grito e o clamor 

dos que sofrem as consequências de uma economia predadora e devastadora que coloca a 

vida em terceiro, quarto, quinto plano. Abramos o coração para o querer de Deus, a exemplo 

do que fez Saul ao “ungir o menor”, a exemplo do Mestre Jesus no qual se plenifica o olhar 

do Pai Deus.  

 

Dinâmica: 

Trilha Ecológica 

Este jogo tem por objetivo incentivar a pensar os desafios ecológicos de modo coletivo. 

 

Materiais: dois dados, dois jogadores, uma trilha (caminho) desenhada com giz. 

 

1 - Preparação: 

Formar dois grupos. Cada grupo tem a tarefa de destacar cinco problemas ambientais, e 

pesquisar três alternativas de soluções sustentáveis para cada desafio. 



Ex: poluição; lixo; aquecimento global; desertificação; alterações climáticas; extinção de 

espécies etc. As soluções devem ser encontradas pelo grupo e reveladas só no momento do 

jogo. 

 

2 - Jogo: 

Desenhar uma grande trilha no chão e espalhar os desafios. Cada grupo escolhe o seu jogador 

e o seu peão. Dada a ordem, o primeiro jogador lança o dado para ver quantas casas vai 

avançar. Ele precisará resolver junto com o seu grupo a situação-problema ou desafio 

indicado na casa onde parou. A resposta deve ser aceita pelo grupo opositor. Se acertar, 

permanece na nova posição e se errar volta para posição anterior. Vence o grupo que encontra 

as soluções para os desafios ecológicos. (Fonte: Mundo Jovem) 

 

 

Perguntas para partilhar a dinâmica: 

1. É possível resolver os problemas ecológicos sozinho? 

2. Qual a importância do trabalho coletivo para isso? 

3. Qual a maior dificuldade do trabalho conjunto? 

 

Cântico: 

Mais uma vez  

Renato Russo - Flávio Venturini 

 

Mas é claro que o sol vai voltar amanhã 

Mais uma vez, eu sei 

Escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã 

Espera que o sol já vem 

 

Tem gente que está do mesmo lado que você 

Mas deveria estar do lado de lá 

Tem gente que machuca os outros 

Tem gente que não sabe amar 

Tem gente enganando a gente 

 

Veja a nossa vida como está 

Mas eu sei que um dia a gente aprende 

Se você quiser alguém em quem confiar 

Confie em si mesmo 

Quem acredita sempre alcança 

 

Mas é claro que o sol vai voltar amanhã 

Mais uma vez, eu sei 

Escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã 

Espera que o sol já vem 

 



Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena 

Acreditar no sonho que se tem 

Ou que seus planos nunca vão dar certo 

Ou que você nunca vai ser alguém 

Tem gente que machuca os outros 

Tem gente que não sabe amar 

 

Mas eu sei que um dia a gente aprende 

Se você quiser alguém em quem confiar 

Confie em si mesmo 

Quem acredita sempre alcança... 

Quem acredita sempre alcança... 

Quem acredita sempre alcança... 

Quem acredita sempre alcança... 

 

Compromissos: 

Pessoal: Após ter estudado o capítulo de 3 da Laudato Si, comprometer-se em mudar 

uma de nossas más atitudes para com o ambiente (desperdícios, geração de resíduos, 

indiferença…).  

Comunitário: Organizar e envolver o grupo em questões de políticas públicas 

lutando por ações que respeitem, valorizem e protejam a ecologia. 

 Além Fronteiras: Valorizar as culturas, principalmente aquelas que ainda vivem 

integradas à Mãe-Terra, como as indígenas, afros, aborígenes etc. Buscar sempre mostrar aos 

outros o que cada uma tem de bom e como pode ajudar a nossa cultura no respeito ao meio 

em que vivemos. 

 

Oração Final: 

Senhor Jesus, criador do céu e da terra, que nos iluminou nessa caminhada de jovens 

missionários durante os encontros, perdoa-nos as nossas faltas e indiferenças para com nossa 

casa comum, e nos abençoe para que nós possamos viver nossos compromissos assumidos. 

Abençoe a todos povos que vivem em harmonia com a Vossa Criação. Amém. 

 

Canto:  

Hino da Juventude Missionária 


