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Apresentação

Desde o ano passado, a equipe de preparação da Campanha Missioná-
ria teve a ideia de substituir as quatro Celebrações Missionárias anteriores
por uma Novena Missionária, expressão devocional que é tradição na vida
religiosa de nosso povo.

Dada a boa acolhida das comunidades em 2010, oferecemos um novo
texto para a Campanha Missionária 2011.

Também desta vez, disponibilizamos um DVD com testemunhos, infor-
mações e formação missionária para cada um dos nove dias, que integra
muito bem a Novena e demais celebrações.

Com alegria, colocamos em suas mãos mais esta Novena Missionária,
que, esperamos, seja bem aproveitada nas comunidades eclesiais de todo o
Brasil.

Queira Deus que este instrumento nos ajude a compreender, despertar
e assumir com mais vigor nossa vocação missionária, seja em nossas comu-
nidades e dioceses, como além-fronteiras!

Equipe das POM do Brasil
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Roteiro para Todos os Dias

Local do encontro: deve ser decorado com objetos ou símbolos que
representem povos, culturas e religiões. Em lugar de destaque, a cruz, a Bíblia,
e outros objetos da nossa e das outras religiões... Nas paredes, um Jornal
Mural (possivelmente atualizado cada dia), com fotos e imagens de culturas
e religiões.

Ambiente: se possível, cada dia a Novena seja feita numa casa diferente,
contanto que a família participe e possa acolher os vizinhos.

Os donos da casa preparam cadeiras para os participantes, alguns ob-
jetos ou símbolos missionários: mapa-múndi ou globo terrestre, vela, imagem
ou estampas dos Padroeiros das Missões, crucifixo, imagem de Nossa Se-
nhora, Cartaz da Campanha Missionária 2011, e uma faixa ou cartolina com
o tema do dia.

Acolhida: é feita pelos donos da casa. Se aparecer alguma pessoa nova,
seja apresentada ao grupo.

Início: na hora marcada, o dirigente convida os participantes a ocupa-
rem seus lugares, para começar a oração, com o sinal-da-cruz.

Apresentação do tema do dia: pode ser com o capítulo do dia no DVD,
ou lendo-se o texto do livreto. Seria melhor que um grupinho preparasse os
encontros, de modo que não se leia tudo, mas que se aproveite o que for
interessante para o grupo, contando os fatos, em vez de ler, pensando em
estratégias para tornar os encontros interessantes.

Quem for ler, faça-o pausadamente e com voz que seja ouvida por
todos.

Partilha: tudo o que for visto no DVD ou lido no livreto da Novena seja
comentado entre todos. No final, combinar como pôr em prática, pessoal-
mente e em comunidade, o que ouvimos (escolher compromissos bem con-
cretos).
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Canto: ao longo do encontro, cantar algum hino relacionado com o
tema do dia. Os cantos indicados no livreto são apenas sugestões.

Preces: no livreto são sugeridas algumas preces, mas é bom também
rezar espontaneamente, dando uma dimensão universal à oração.

Oração Missionária 2011: os encontros terminam com a Oração da
Campanha Missionária e os avisos de costume (onde e quando será o pró-
ximo encontro, providências a serem tomadas...).

No site das Pontifícias Obras Missionárias (www.pom.org.br) é pos-
sível encontrar sugestões e subsídios para enriquecer a Novena e a animação
da Campanha Missionária em geral.

Deus-Pai,
Criador do céu e da terra,
Enviai, por meio do vosso Filho,
O Espírito que renova todas as coisas,
Para que, no respeito e cuidado com a natureza,
Possamos recriar novos céus e nova terra,
E a Boa-Nova, que brilhou na Criação,
Seja conhecida até os confins do universo.
Amém.

Oração Missionária 2011
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As POM e a Missão Universal

Criar o ambiente

Se possível, providenciar:

n Os retratos dos quatro fundadores das Pontifícias Obras Missionárias
(POM) e 

n um cartaz com as estatísticas da distribuição do dinheiro do Fundo Uni-
versal de Solidariedade em 2010 (cf. logo a seguir).

n Cantos sugeridos: “Deus Nos Abençoe” ou “Vence a Tristeza”.

Conversa entre os Fundadores

n Na entrada da Sede Nacional das Pontifícias Obras Missionárias, em Bra-
sília, DF, encontram-se os retratos dos quatro fundadores. Escutemos
atentamente uma conversa deles.

(Quatro pessoas dão voz aos quatro personagens.)

Paulina Jaricot: Quando morreu minha
mãe, eu tinha 16 anos. Foi terrível .  A mão de
Deus para mim nessa hora foi meu irmão Fi-
leias, seminarista que se preparava para ser
missionário na China. Ele me fez conhecer a di-
fíci l  situação das Missões. Aí me esqueci de
mim mesma, juntei minha amigas e organiza-

1° Dia



6

mos a Obra da Propagação da Fé, para socorrer os missionários.
Era o ano de 1822, em Lyon (França).

D. Carlos de Forbin-Janson: Eu queria ser mis-
sionário na China. Não deu certo. Não podia voltar
para minha diocese. Coisas da política... Aí comecei a
receber aquelas cartas... Paulina e Joana sabem como
é: nossos missionários contando coisas que tiram o
sono. Eu também fiquei tocado com as histórias dos
meninos da China, órfãos ou abandonados na porta
das casas dos missionários. Decidi convocar as crian-
ças. O lema Criança Ajuda e Evangeliza Criança caiu

bem, e a Obra da Infância e Adolescência Missionária deslanchou de forma
muito promissora. Era o ano de 1843, em Paris (França).

Joana Bigard: Não tenho muito estudo, e,
quando eu ouvia os padres falando sobre clero local,
eu não sabia o que dizer. Mas quando o Pe. Villion,
missionário no Japão, e seu bispo, D. Cousin, nos fa-
laram com tanto entusiasmo sobre o clero dos países
de Missão, minha mãe e eu não tivemos mais dúvidas:
ajudar os seminários dos países de Missão era a nossa
vocação. Criamos então a Obra de São Pedro Apóstolo.
Era o ano de 1899, em Caen (França).

Bem-Aventurado Pe. Paulo Manna: A senhora
está cheia de razões. O clero é mesmo o xis da questão:
nas Missões e nos países considerados cristãos. Foi
esta certeza que me levou a fundar a União Missionária
do Clero. Contei com o precioso apoio do Bem-Aven-
turado D. Guido Maria Conforti, Bispo de Parma (Itália),
e fundador dos Missionários Xaverianos, que será de-
clarado Santo no próximo dia 23, Dia Mundial das
Missões. Trata-se uma Obra destinada a cuidar da for-

mação missionária dos padres, dos religiosos e religiosas, e de todos os leigos
e leigas que atuam na Igreja. Era o ano de 1916.
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Dom Carlos: Engraçado, todos nós tínhamos desculpas para não fazer
nada: Pe. Paulo, missionário afastado por motivos de saúde; Paulina, golpeada
pela morte prematura da mãe; Joana, com seus graves problemas familiares;
e eu, contínuo fugitivo...

Joana: Plantamos pequenas sementes, que Deus fez crescer.

Pe. Paulo Manna: Vamos ouvir esta passagem da 1ª Carta de São Paulo
aos Coríntios, que fala do trabalho missionário (1Cor 9,7-18).

Dirigente: Qual a mensagem que São Paulo quer nos dar com sua carta?

(Conversar.)

Alguém já fez algo

Gesto Profético

Leitor: Na Solenidade de Pentecostes de 1922, o Papa Pio XI inter-
rompeu sua homilia, e, em meio a impressionante silêncio, tomou seu so-
lidéu – aquela touca branca que o Papa tem na cabeça, debaixo da tiara –
fazendo-o passar entre a multidão de bispos, presbíteros e fiéis na Basílica
de São Pedro, no Vaticano, enquanto pedia a toda a Igreja ajuda para as
Missões.

O simbolismo desse gesto inspirou o Dia Mundial das Missões, cele-
brado todos os anos, a partir de 1927, no penúltimo domingo de outubro.
Neste dia, todo católico é motivado a dar sua oferta material para as Missões.
Oferta essa que, unida às ofertas dos outros católicos do mundo inteiro,
constitui um Fundo Universal de Solidariedade.

Todos os anos, os Diretores Nacionais das POM reúnem-se, examinam
os pedidos de subsídios provenientes de todo o mundo (são milhares), e dis-
tribuem os recursos disponíveis para:

n manutenção da atividade missionária;
n construção de igrejas, capelas ou espaços para a pastoral;
n sustento e formação de seminaristas e catequistas;
n iniciativas de educação e promoção dirigidas à infância.



8

Em 2010, o dinheiro foi repartido da seguinte forma:

Pontifícia Obra da Propagação da Fé
Continente Tipo de Ajuda US$ Total
África Subsídios ordinários 17.236.000 49.493.400

Catequistas 7.169.900
Mídia (Signis) 859.500
Subsídios extraordinários 24.228.000

América Subsídios ordinários 2.020.000 3.906.400
Catequistas 659.000
Mídia (Signis) 195.000
Subsídios extraordinários 1.032.400

Asia Subsídios ordinários 10.774.500 25.761.200
Catequistas 4.071.800
Mídia (Signis) 732.000
Subsídios extraordinários 10.182.900

Europa Subsídios ordinários 1.184.200 1.343.200
Catequistas 16.000
Subsídios extraordinários 143.000

Oceania Subsídios ordinários 1.478.000 2.813.500
Catequistas 406.000
Mídia (Signis) 334.000
Subsídios extraordinários 595.500

Pontifícia Obra de São Pedro Apóstolo
Seminários Seminaristas Subsídios US$
Maiores 376 26.123 15.913.601
Menores 461 51.592 6.427.490
Total 837 77.715 22.341.091

Ajudas extras: Seminários US$ 6.504.005,98 – Noviços US$ 836.761 –
Noviças US$ 1.432.990.
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Pontifícia Obra da Infância Missionária
Continentes Subsídios US$ Projetos
África 10.782.300 Pastoral da criança 462
América 933.100,00 Animação e formação missionária 45 
Ásia 5.820.800,00 Educação pré-escolar 96
Europa 118.900,00 Educação escolar 989
Oceania 247.000,00 Formação cristã 254
Direções Nacionais 113.500,70 Proteção da vida 779
Total 18.015.600,70 Total 2.625

Pontifícia União Missionária

A Pontifícia União Missionária foi definida por Paulo VI como “a alma
das outras Pontifícias Obras Missionárias”. Seus objetivos são: promoção da
consciência missionária entre os seminaristas, sacerdotes e religiosos; ani-
mação de todo o Povo de Deus para a Missão, difundindo e promovendo as
outras Pontifícias Obras Missionárias, para colocar toda a Igreja “em estado
de Missão”; favorecer a unidade dos Cristãos. (Cf. Fides, 21/10/2010.)

O que podemos fazer

Recadinhos para viver melhor o Mês das Missões

Paulina Jaricot: Reparei que vocês, os católicos brasileiros, oferecem às
Missões, em média, menos de cinco centavos ao ano por pessoa. Que tal imi-
tar a gente, e cortar despesas fúteis, para engordar sua oferta no Dia Mundial
das Missões?

D. Carlos: As crianças da Infância e Adolescência Missionária (IAM)
rezam todos os dias pelas Missões, e oferecem todo mês seus trocados, fruto
de generosos sacrifícios. Que tal imitar essa garotada, e econimizar com gu-
loseimas e outros gastos dispensáveis, para reforçar nossa cooperação mis-
sionária?

Joana Bigard: Nas Missões há muitos jovens dispostos a consagrar-se
a Deus na vida religiosa ou no sacerdócio, e não podem fazê-lo por causa
da sua pobreza. Que tal adotar um/a aspirante ao sacerdócio ou à vida reli-
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giosa na África, na Ásia ou na Oceania? (Escreva para as POM: Caixa Postal
3.670, 70089-970 Brasília – DF, tel. (61) 3340-4494 – pom@pom.org.br.)

Pe. Paulo Manna: Você conhece os missionários e missionárias que
nasceram ou trabalharam na sua comunidade, e agora atuam além-frontei-
ras? Procure os endereço deles, e envie a eles uma cartinha, para contar-lhes
como foi o Mês das Missões 2011.

Com a força que vem de Deus

Oração Missionária 2011 (pág. 3)

Hino da CF 2011

Olha, meu povo, este planeta terra:/Das criaturas todas, a mais linda!/Eu a plasmei com todo amor ma-
terno,/Pra ser um berço de aconchego e vida. (Gn 1)

Nossa mãe terra, Senhor,/Geme de dor noite e dia./Será de parto essa dor?/Ou simplesmente agonia?!/Vai
depender só de nós!/Vai depender só de nós!...

A terra é mãe, é criatura viva;/Também respira, se alimenta e sofre./É de respeito que ela mais precisa!Sem
teu cuidado ela agoniza e morre.
Vê, nesta terra, os teus irmãos. São tantos/Que a fome mata e a miséria humilha./Eu sonho ver um mundo
mais humano,/Sem tanto lucro e muito mais partilha!
Olha as florestas: pulmão verde e forte!/Sente esse ar, que te entreguei tão puro...
Agora, gases disseminam morte;/O aquecimento queima o teu futuro.
Contempla os rios, que agonizam tristes:/Não te incomoda poluir assim?!
Vê: tanta espécie já não mais existe!/Por mais cuidado implora esse jardim!
A humanidade anseia nova terra. (2Pd 3,13)/De dores geme, toda a Criação. (Rm 8,22)/Transforma em

Páscoa as dores dessa espera,/Quero essa terra em plena gestação!

(Cf. http://www.youtube.com/watch?v=ZyHXAp-BMUM, acessado em 4/5/2011.)

Cantos
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Missão é Louvar a Deus pelas Maravilhas Que Criou

“E Deus viu tudo quanto havia feito, e era muito bom” (Gn 1,31)

Criar o ambiente

n Este dia da Novena deveria ser celebrado em um lugar bonito, com flores
e plantas: se possível, ao ar livre...

n Providenciar cópia da letra do Cântico das Criaturas para todos os par-
ticipantes.

n Cantos sugeridos: “Cântico das Criaturas” ou “O Espírito do Senhor”.

Olhar a realidade

Dirigente: Acompanhando o tema da Campanha da Fraternidade deste
ano, faremos a nossa Novena do mês de outubro, rezando e meditando
sobre a Missão na Ecologia.

Leitor 1: Ecologia é “arrumação da casa”. Missão na ecologia é “arru-
mação da casa para os filhos e filhas de Deus”.

Leitor 2: Todas as religiões têm uma atitude de respeito e admiração
pelo mundo em que vivemos. Vejamos.

Islamismo: É uma religião monoteísta que surgiu no
século 7° na península arábica. Considera-se revelada a

2° Dia
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Maomé diretamente por Deus. Atualmente possui cerca de um bilhão e qua-
trocentos milhões de seguidores, especialmente na Ásia e na África, mas exis-
tem muitos seguidores em países como a Inglaterra, a França e a Espanha.

“Não enxergas que Deus compara uma boa palavra a uma árvore boa
que tem a raiz firme e os galhos altos no céu, dando seus frutos, com a licença
do Senhor, todas as estações?” (Alcorão, 14,24-25).

Xintoísmo: Religião politeísta japonesa, que surge da
adoração do céu, da natureza e dos ancestrais. Seus segui-
dores são cerca de três milhões, quase todos no Japão.

“A natureza é sagrada: estar em contato com a natu-
reza é estar perto da divindade” (2ª “afirmação” do Xintó).

Hinduísmo: É a religião praticada fundamentalmente
na Índia. Possui perto de 900 milhões de seguidores.

“Sou o perfume da Terra, o calor do fogo, sou a vida
de tudo o que vive” (Krishna, Bhagavad Gita, 7,9).

Cristianismo: É a religião dos seguidores de Jesus
Cristo. Tem mais de dois bilhões de adeptos e está presente
em todo o mundo.

“A que é semelhante o reino de Deus, e com que pode-
rei compará-lo? É como um grão de mostarda que alguém

pegou e semeou no seu jardim: cresceu, tornou-se arbusto, e os pássaros do
céu foram fazer ninhos nos seus ramos” (Evangelho segundo Lucas 13,18).

Judaísmo: É a primeira religião monoteísta da humani-
dade. Surgiu 4 mil anos atrás, no Oriente Médio. Seus segui-
dores são cerca de 14 milhões, espalhados pelo mundo.

“Deus disse a Adão: ‘Eu criei todas as coisas e as criei para
ti. Toma cuidado, portanto, para não destruir o meu mundo, pois,

se fizeres isso, não haverá ninguém que o faça depois de ti’” (Eclesiastes Rabbah, 7).
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Budismo: É a religião criada por Buda. Surgiu na Índia,
no século 4° a.C. No mundo existem cerca de 400 milhões
de seguidores, sobretudo, na Ásia.

“Corta a floresta dos desejos, não cortes a floresta das
árvores” (Buda, Dhammapada, 283).

Bahá’í: É uma religião surgida na Pérsia (atual Irã). En-
fatiza a unidade espiritual da humanidade. Estima-se que
existam cinco a seis milhões de Bahá’ís espalhados por mais
de 200 países e territórios.

“Saibais que qualquer coisa, qualquer árvore, qualquer
montanha é sinal da revelação de Deus” (Bahá’u’lláh).

Siquismo: É uma religião monoteísta fundada em fins
do século 15, no Punjab (região entre o Paquistão e a
Índia). Para o Siquismo, Deus é eterno e sem forma, sendo
impossível captá-lo em toda a sua essência. Ele foi o cria-
dor do mundo e dos seres humanos, e deve ser alvo de
devoção e amor de nossa parte. Seus seguidores são cerca

de 25 milhões, na Índia e países próximos.

“O Ar é o Mestre, a Água é o Pai, e a Terra é a Grande Mãe de todos”
(Guru Granth Sahib, p. 8).

Confucionismo: Religião oriental baseada nas ideias
do filósofo chinês Confúcio (551–479 a.C.), conhecido
pelos chineses como Junchaio (ensinamentos dos sábios).
O princípio básico do Confucionismo é a busca do Cami-
nho (Tao), que garante o equilíbrio entre as vontades da
terra e as do céu.

“Acaso o céu diz algo? As quatro estações completam a sua corrida, e
todas as coisas são produzidas de modo contínuo. O céu diz algo?” (Confúcio,
Analecta 17,19).
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Índios das Américas: “Grande Espírito, ajuda-nos
a aprender os ensinamentos escondidos em cada folha
e em cada rocha” (Antiga oração da América do Norte).

Taoísmo: O Taoísmo surgiu na China, no século 2°. Da
observação das leis da natureza, os mestres do Taoísmo con-
cluíram que tudo possui uma identidade, que vem de uma
única fonte, o Tao, o caminho da união consigo próprio.

“O caminho do céu é mover-se sem interferir em nada,
assim as criaturas se aperfeiçoam” (Zhangzi, XIII, 88).

Jainismo: É uma das religiões mais antigas da Índia. A pa-
lavra jainismo significa “conquistador”. Os seus adeptos (cerca
de 5 milhões) devem combater, por meio de uma série de está-
gios, as paixões, de modo a alcançar a libertação do mundo.

“Os que olham as criaturas da Terra, pequenas e gran-
des, como a si mesmos, têm real compreensão deste imenso

mundo” (Lord Mahavira).

Religiões tradicionais africanas: “Acaso cortas a árvore que te salvou
no dia em que fugiste diante de um búfalo?” (Bambala – Congo).

Dirigente: Vamos dar voz a todas essas manifestações religiosas com
o Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis.

Escutar a Palavra de Deus

Dirigente: Na Bíblia são inúmeras as páginas que cantam as maravilhas
do mundo criado por Deus. Vamos reler o texto de Jó 38. Jó está inconfor-
mado com sua triste sina, e pede contas a Deus, que lhe reponde.

(Dois leitores proclamam, alternadamente, o texto de Jó 38. Depois de cada
estrofe, todos aclamam:)

Todos: Glória a ti, Senhor, Criador de todas as coisas!
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Alguém já fez algo

Perdido na Natureza

Durante um dos meus primeiros anos de permanência na Zâmbia, em
1978, fui visitar um amigo numa Missão na fronteira entre a Zâmbia e a ex-
Rodésia, o atual Zimbábue.

Deixei o amigo, no final da manhã, sozinho, com um carro que não es-
tava em perfeitas condições, pensando em chegar novamente a Lusaka daí a
três horas. Após alguns quilômetros, o Vale do Zambeze, que se estendia
para o Sudeste, verdejante e sem-fim à vista, tornou-se excessivamente
atraente, e, contra todas as recomendações, virei em direção ao Sul.

Desci a zona escarpada, e encontrei-me num local que não era oficial-
mente um parque natural, mas que a guerrilha tinha mantido completamente
isolada do resto do país. Passeei por ali durante algumas horas, encontrando
no caminho elefantes, girafas, macacos e gazelas de todos os tipos, obser-
vando tudo com os olhos curiosos de um turista. Depois, quando decidi re-
tomar a viagem para Lusaka, a dada altura já não conseguia identificar as
marcas da minha passagem. Estava perdido...

Após inúmeras tentativas, o Sol começava já a descer, desliguei o motor
do carro, e saí para olhar à minha volta, obrigando-me a ficar calmo. Perdido?
O silêncio e a beleza do lugar fizeram-me esquecer tudo. Para onde quer que
voltasse o olhar, a Natureza ostentava uma riqueza de vida que me tocava
no fundo da alma, que me fazia sentir parte de uma vida maior. Cada uma
dos milhares de criaturas que estavam à minha volta tinha vida, e com essa
vida participava na glória do cosmos.

Perdido? Não, tinha-me reencontrado, estava em contato comigo
mesmo e com a vida à minha volta, tinha reencontrado o meu lugar na har-
monia e na multiplicidade da Natureza. Fiquei encantado, tocado por um da-
queles momentos de poesia e de contemplação que de vez em quando
irrompem em nossas vidas. Muito tempo depois, pus-me novamente ao vo-
lante, e o carro pareceu encontrar sozinho o caminho certo, quase como se
também ele estivesse agora em sintonia com a Natureza.

Renato Kizito Sesana
Missionário Comboniano
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O que podemos fazer

A Ressurreição Acontecendo

“A ressurreição também
acon tece em cada semente plan-
tada ou cultivada, em cada árvore
preservada.”

Foi esta a conclusão dos 45
participantes do Seminário sobre
Bíblia e Ecologia, organizado
pelo Centro de Estudos Bíblicos
(Cebi) de Rondônia. Realizado de
10 a 12 de fevereiro, o evento
reuniu participantes do Cebi de
Tarilândia e Nova União, e con-
tando também com presenças de

Ariquemes, RO, e São Leopoldo, RS. Número expressivo de jovens contribuiu
para a alegria e leveza dos três dias de estudo.

O grupo debruçou-se sobre o texto de Jo 20,1-18: no começo de
uma nova semana, em um novo jardim, no encontro de um novo casal,
a humanidade experimenta a ressurreição. Provocado a relacionar o
texto com a questão ambiental, o grupo realizou descobertas em torno
da Nova Criação, uma vez que a ambição humana tinha estragado a
antiga.

O encontro de Maria Madalena e Jesus neste novo jardim inspirou a
partilha de como o grupo vem cuidando e pode cuidar melhor do jardim no
qual a humanidade vive hoje. Medidas concretas já são postas em prática,
outras foram sugeridas e assumidas.

Reflorestar e preservar

Em um encontro anterior sobre o mesmo tema, o grupo decidiu fazer
um viveiro com mudas de árvores nativas. Em menos de três anos de funcio-
namento, 38 mil mudas de mogno, ipê, aroeira, pupunha, cacau, açaí, etc., já
foram preparadas, distribuídas e plantadas.
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Parar de fumar, beber

Cuidar do jardim é também cuidar do corpo, que é parte do jardim. No
encontro, várias pessoas partilharam seus esforços para superar o vício do
cigarro, do álcool, das drogas...

Menos brinquedos de plástico

Reduzir o consumo de brinquedos plásticos, alertou uma das par-
ticipantes, com a sugestão de que se voltasse a fazer os brinquedos
de seus netos junto com eles: “As crianças gostam mais, vão aprender
a fazer, e não vão logo jogar de lado, como costumam fazer com os
de plástico.” Além disso, colabora-se para a redução da mentalidade
consumista, para a diminuição do desperdício de plástico, água e
energia, lembraram outras pessoas. Sem contar que boa parte dos im-
portados são fruto de exploração de mão de obra em certos países.

Que tal uma limpeza no quintal?

Um dos ricos momentos do encontro foi a apresentação dos resultados
dos trabalhos de grupo: teatro, música, muita criatividade. Um dos grupos fez
o convite: “E Maria foi anunciar aos discípulos (Jo 20,18), saiamos para limpar o
pátio, recolher todo o lixo!” Em poucos minutos, mais de 40 pessoas mudaram
o aspecto das imediações do local do encontro, recolhendo muita coisa jogada
pela população. Trabalho lento de mudança de costumes e de mentalidade.

Fonte: www.cebi.org.br, acessado em 20/2/2011.

Partilha

1. (Se tiver sido utilizado o DVD.) O que mais chamou a atenção no DVD. Por quê?
2. E os textos que foram lidos, o que nos disseram?
3. Qual será a nossa resposta? (Ideia: Missão é louvar.)

Com a força que vem de Deus

Oração Missionária 2011 (pág. 3)
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Baião das Comunidades (Zé Vicente)

Somos gente nova vivendo a união,/ somos povo semente de uma nova nação, ê, ê.../Somos gente nova
vivendo o amor,/ somos comunidade, povo do Senhor, ê, ê...

1. Vou convidar os meus irmãos trabalhadores:/Operários, lavradores, biscateiros e outros mais./E juntos vamos
celebrar a confiança,/Nossa luta na esperança de ter terra, pão e paz, ê, ê.
2. Vamos chamar os índios que ainda existem,/As tribos que ainda insistem no direito de viver./E juntos vamos,
reunidos na memória,/Celebrar uma vitória que vai ter de acontecer, ê, ê.
3. Convido os negros, irmãos no sangue e na sina;/Seu gingado nos ensina a dança da redenção./De braços
dados, no terreiro da irmandade,/Vamos sambar de verdade, enquanto chega a razão, ê, ê.

(Cf. http://www.youtube.com/watch?v=knarHonlekI, acessado em 4/5/2011.)

Cântico das Criaturas

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.

1. Louvado sejas nas criaturas,/Primeiro o Sol, lá nas alturas. Clareia o dia, grande esplendor,/Radiante imagem
de Ti, Senhor.
2. Louvado sejas pela irmã Lua,/No céu criaste, é obra Tua,/Pelas estrelas claras e belas,/Tu és a fonte do brilho
delas.
3. Louvado sejas pelo irmão vento/E pelas nuvens, o ar e o tempo,/E pela chuva que cai no chão,/Nos dás sus-
tento, Deus da Criação.
4. Louvado sejas, ó meu Senhor,/Pelo irmão fogo e seu calor./Clareia a noite, robusto e forte,/Belo e alegre,
bendita sorte.
5. 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.
6. Louvado sejas, meu bom Senhor,/Pelas pessoas que, em teu amor,/Perdoam, sofrem tribulação:/Felicidade
em ti encontrarão.
7. Louvado sejas pela irmã morte,/Que vem a todos: ao fraco e ao forte. Feliz daquele que em ti amar;/A morte
eterna não o matará.
8. Bem-aventurado quem guarda a paz,/Pois o Altíssimo o satisfaz./Vamos louvar e agradecer,/Com humildade
ao Senhor bendizer.

(Cf. http://www.youtube.com/watch?v=Aj4qX-Kqyl4, acessado em 4/5/2011.)

Cantos
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Missão é Cuidar da Obra de Deus Saqueada
pela Cobiça Humana

Cantos sugeridos: “Defesa da Vida” ou “Quem É Que Vai?”

Olhar a realidade

Dirigente: Até há pouco tempo, todos pensávamos que o progresso não
teria limites, e que o modelo do chamado “primeiro mundo” poderia ser es-
tendido a toda a humanidade. Mas a
realidade se encarregou de desmentir
esse discurso: para que cada pessoa
pudesse consumir o que um europeu
ou um norte-americano médio gasta,
seriam necessários os recursos de vá-
rios planetas Terra. Mas a terra é ape-
nas uma...

Leitor 1: Em 1972, um grupo de
cientistas chamado Clube de Roma pu-
blicou um estudo sobre os Limites do
Crescimento, que alertava a humani-
dade: o mundo não possui recursos
ilimitados.

Leitor 2: Após 200 anos do desenvolvimento econômico propiciado
pela Revolução Industrial, a população mundial viu a redução das taxas de
mortalidade e o crescimento da esperança de vida. Hoje, em média, as pes-
soas vivem mais e melhor. O consumo médio da humanidade disparou. De

3° Dia



20

1800 a 2010, a população mundial cresceu, aproximadamente, sete vezes (de
1 bilhão para 7 bilhões de habitantes) e a economia (PIB) aumentou cerca de
50 vezes. Mas agora descobrimos que a terra, a água, o petróleo, os minérios
não são suficientes para que todos tenham uma vida de “primeiro mundo”, e
alguns desses bens estão acabando.

Leitor 1: As empresas não estão produzindo o petróleo, mas apenas
extraindo reservas naturais que pertencem ao planeta. O mesmo se dá no
caso da destruição florestal, da destruição da vida marítima, da poluição das
águas... As empresas exploram sem produzir, apenas extraem. E isso, que vem
quase de graça, dá muito dinheiro. Há um imenso segmento da economia
mundial que está baseado simplesmente em destruir as bases de sobrevivên-
cia do planeta, sobretudo das gerações futuras.

Leitor 2: A pesca industrial oceânica está destruindo as reservas de vida
dos mares e a principal base de vida do planeta. Isso está prejudicando cerca
de trezentos milhões de pessoas no mundo que vivem diretamente de pesca
artesanal, buscando suas proteínas nas costas marítimas. Cada dia verifica-
se isso nas costas brasileiras, inclusive, porque há menos peixes. E não há
como reclamar. Afinal, com quem reclamar? São empresas que dizem “esse é
um espaço internacional, as águas são internacionais, trata-se de uma eco-
nomia de mercado, e estamos legitimamente pescando o que queremos”.

Leitor 1: Existem cerca de 65 “paraísos fiscais”, que essas empresas usam
para evadir impostos, para lavar dinheiro de droga. A África está inundada
de armas de pequeno porte, que são vendidas para diversos grupos políticos.
Ninguém controla o comércio mundial de armas. Depois são investidos gi-
gantescos recursos para controlar o terrorismo. São claros sinais de um pro-
cesso econômico que está globalizado, mas não existem os sistemas de
controle correspondentes.

Leitor 2: A publicidade lança-nos cada instante dezenas de mensagens
publicitárias: que é preciso comprar um carro mais potente, com mais cilin-
dradas. Nós continuamos a empurrar uma coisa que sabemos ser simples-
mente irreal. Pensemos, por exemplo, na cidade de São Paulo. Utilizando-se
carros individualmente para levar de um lugar a outro uma pessoa que só
pesa 70 quilos, gasta-se a energia necessária para transportar as duas tone-
ladas do carro. A média da velocidade do trânsito em São Paulo é de 14 qui-
lômetros por hora. Os sete milhões de automóveis da capital paulista hoje
andam em primeira e segunda marcha o tempo todo, resultando em um gi-
gantesco desperdício de combustível.
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Leitor 1: Há cidades que optaram pelo transporte público. Por exemplo,
em Barcelona, foram inaugurados 100 estacionamentos de bicicletas públicas.
Em toda a cidade, em qualquer lugar, as pessoas estão a uma distância a pé
de pegar uma bicicleta. A pessoa pega um cartão, paga um dinheiro pequeno,
identifica-se, e é liberada a bicicleta. Ela vai aonde quer, e larga a bicicleta em
outro estacionamento, no qual outra pessoa pode pegá-la. É algo pequeno,
mas na realidade envolve mudança no estilo de vida.

Leitor 1: Gastando a herança dos netos. Em 1961, metade da Terra era
suficiente para satisfazer as necessidades de seus habitantes. O primeiro ano
em que a humanidade utilizou mais recursos do que os oferecidos pela bio-
capacidade do planeta foi em 1986, no dia 31 de dezembro. Foi chamado o
Earth Overshoot Day (dia do excesso). Naquela vez, o cartãozinho vermelho
foi erguido no dia 31 de dezembro: o dano ainda era moderado.

Em 1995, o “dia do excesso” foi em 21 de novembro. A partir desse dia,
começamos a devorar a herança pertencente às gerações futuras. Em 2005,
o Earth Overshoot Day caiu em 2 de outubro. Em 2008 já o adiantamos para
23 de setembro, e, em 2010, para o dia 21 de agosto: ou seja, consumimos
quase 40 por cento a mais daquilo que a terra pode repor.

É preciso notar que o uso dos recursos não é igual:

n Um africano gasta 1,4 hectare (51% da média mundial).
n Um asiático gasta 1,8 hectare (66% da média mundial).
n Um europeu gasta 4,7 hectares (1,74 vezes a média mundial).
n Um latino-americano gasta 2,6 hectares (pouco menos que a média

mundial).
n Um norte americano gasta 7,9 hectares (2,92 vezes a média mundial).

Escutar a Palavra de Deus

Leitor: Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo João (Jo 6,1-13).

Dirigente: Jesus recomendou aos discípulos: “Juntai os pedaços que
sobraram, para que nada se perca!” Essa recomendação vale também para
nós hoje?

(Conversar.)
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Alguém já fez algo

Adota um Copo

O encontro começaria à noite, mas os ado-
lescentes da Infância e Adolescência Missionária
foram já chegando à tarde. Muito calor. Muita
sede. Cada um vinha, tirava um copo descartável
do pacote colocado ao lado da torneira, enchia,
bebia, e plaft! O copo acabava no cesto de lixo.
Depois de poucos minutos, nova sede, novo copo,
mais lixo... Na hora do jantar, já não havia mais
copos limpos. Dona Manuela, a cozinheira, cha-
mou uma adolescente e pediu que preparasse
uma cartolina com este aviso: “Adote um copo.” O
cartaz foi colado na parede. Nem precisou explicar.
Depois do jantar, e até o domingo, quando o en-

contro terminou, não foi necessário colocar novos pacotes de copos descartá-
veis, nem esvaziar a lixeira. Cada adolescente pegou um copo descartável,
usou-o e guardou-o num lugar escolhido, para ser usado de novo mais tarde.
Houve até quem caprichasse, enfeitando seu copo e personalizando-o. Na ava-
liação final, a ideia original de Dona Manuela foi muito elogiada.

O que podemos fazer

Dirigente: A primeira coisa que precisamos fazer é estar informados.
Leitor 1:

n Estar informados sobre gravidade da situação.
n Estar informados sobre nossa responsabilidade pessoal (para isso pode

ser útil calcular o real tamanho da nossa pegada ecológica*).
n Estar informados sobre as iniciativas em andamento ao nosso redor.

Dirigente: Além da informação, exige-se compromisso. Se não mudar-
mos profundamente nosso estilo de vida, não evitaremos o desastre ecoló-
gico que coloca em perigo a própria sobrevivência da espécie humana.

*Você pode calcular a sua pegada ecológica no site: www.pegadaecologica.org.br.
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Nosso “progresso” é totalmente distorcido. Veja o caso do carro, um dos
símbolos do nosso modelo de desenvolvimento. As nossas cidades são de-
senhadas para ele, e não para nós, cidadãs e cidadãos. E, mesmo assim, quase
não andamos, por conta dos absurdos engarrafamentos.

Será que para viver bem precisamos ter sempre mais e mais bens, tro-
cados sempre, porque se estragam logo (feitos para não durar), ou pela com-
pulsão de adquirir o último modelo que o sistema nos impõe? Isso só gera
destruição em todo ciclo, da extração das matérias-primas ao lixão onde jo-
gamos os bens em desuso.

Quando ocorreu o choque do petróleo, na década de 1970, em que ele
aumentou brutalmente de preço, os americanos fizeram uma campanha gi-
gantesca de redução do consumo de aquecimento doméstico, que representa
grande absorção de energia nos Estados Unidos durante o inverno. Desco-
briram que com coisas simples, como pôr janelas duplas com vácuo, é pos-
sível mudar radicalmente. E realmente conseguiram reduzir radicalmente o
consumo de energia no país. Mas isso supõe mudança de cultura da popu-
lação, e essa cultura envolve a participação dos meios de comunicação, que
estão com toda a força do lado da expansão do consumo, porque daí “todo
mundo fica mais rico”.

Partilha

1. (Se tiver sido utilizado o DVD.) O que mais nos chamou a atenção no
DVD? Por quê?

2. Como colocar em prática em nossas vidas o texto bíblico que ouvimos?
3. Qual será nossa resposta? (Ideia: Missão é cuidar.)

Com a força que vem de Deus

Ladainha da Sobrevivência

Nós nos comprometemos a não desperdiçar.

R.: “Para que nada se perca” (Jo 6,12).

n Nós nos comprometemos a reciclar.
n Nós nos comprometemos a reduzir o consumo.
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n Nós nos comprometemos a reutilizar ao máximo.
n Nós nos comprometemos a fazer uma coleta seletiva de resíduos.
n Nós nos comprometemos a não comprar o que não for reciclável.
n Nós nos comprometemos a usar a bicicleta para trajetos curtos, e o

transporte público para os compridos.
n Nós nos comprometemos a compartilhar o uso de nossos carros em

nossos deslocamentos diários.
n Nós nos comprometemos no inverno a isolar de modo eficaz os cômo-

dos de casa, para evitar consumo desnecessário de calefação.
n Nós nos comprometemos a utilizar lâmpadas de baixo consumo.
n Nós nos comprometemos a apagar os aparelhos eletrônicos durante a

noite e em períodos nos quais não são utilizados.
n Nós nos comprometemos a priorizar a compra de alimentos locais e

próprios da estação, para economizar transporte e a estocagem.
n Nós nos comprometemos a comer menos carne, que não é necessária

nem mais saudável.
n Nós nos comprometemos a andar a pé e de bicicleta.
n Nós nos comprometemos a participar de órgãos e foros nos quais se

decida ou simplesmente se formulem políticas públicas que afetam a
conservação da natureza.

n Nós nos comprometemos a tomar uma posição ativa sobre as propos-
tas de políticas a respeito dos espaços naturais próximos.

n Nós nos comprometemos a organizar campanhas de conscientização e
ação popular.
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Missão é Recuperar a Obra de Deus Poluída pela
Insensatez Humana: Dores de Parto ou Agonia?

Criar o ambiente

n Usando recortes de jornal com notícias sobre degradação da terra,
ou material de sucata para preparar um ambiente de natureza estra-
gada.

n Cantos sugeridos: “O Senhor Me Chamou a Trabalhar” ou “Oração pela
Messe”.

Olhar a realidade

Dirigente: As grandes e intensivas plantações de monocultura dei-
xam a terra exausta. Ela não consegue refazer-se, como nos tempos an-
tigos, e nunca tem descanso. Aí, para não interromper a produção, para
continuar a gerar lucros, grandes e rápidos, enchemos o solo com ferti-
lizantes químicos, agrotóxicos, transgênicos (Organismo Geneticamente
Modificado/OGM), que produzem mais gases e envenenam a terra; des-
matamos furiosamente, sacrificando a biodiversidade e provocando de-
sertificação.

Leitor 1: Hoje, no mundo, são descartados um milhão de sacos plásticos
por minuto! Trata-se de uma alta fonte de poluição, porque esse plástico leva
muito tempo para se degradar. No fundo do Oceano Pacífico, está se for-
mando uma área gigantesca de plástico...

Leitor 2: Produzimos montanhas de lixo, que não sabemos como eli-
minar ou reciclar, e acabamos soterrados por ele.

4° Dia
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Qual é a necessidade que as pessoas têm de colocar cada produto com-
prado num supermercado dentro de uma sacola plástica? Nenhuma. Podemos
levar uma sacola de casa e colocar tudo dentro. Há países que já proíbem os
supermercados de utilizar sacos plásticos. Há outros nos quais as pessoas de-
volvem as embalagens dos produtos que compram, como no caso das em-
balagens de televisores, que possuem isopor, plástico, cintas metálicas etc.

Leitor 1: O Brasil é o país no qual o cultivo de lavouras transgênicas
mais avança no mundo. Em 2010 foram plantados 25,4 milhões de hectares
de lavouras geneticamente modificadas (soja, milho e algodão) – aumento
de 19%, ou quatro milhões de hectares, em relação a 2009.

Leitor 2: Nossos alimentos vêm carregados de agrotóxicos (cada brasi-
leiro consome em média 5,2 kg de veneno por ano)... As reservas naturais
estão se esgotando; o ar é contaminado, assim como a água, a terra... por
agrotóxicos, lixo hospitalar, nuclear, etc., causando destruição irreversível da
camada de ozônio, perda da biodiversidade, desertificação, etc.

Leitor 1: O despejo inadequado de lixo gera contaminação do solo, de
rios e águas subterrâneas, além da proliferação de parasitas e doenças entre
famílias de baixa renda que vivem da catação de lixo. Se não tiver destinação
adequada, o lixo se transforma em grande ameaça à saúde pública e ao meio
ambiente.

Leitor 2: A contaminação das fontes de água por meio do chorume (lí-
quido escuro, espesso e mal cheiroso), e a produção do gás metano – ambos
produzidos pela decomposição da matéria orgânica contida no lixo – estão
entre os riscos ambientais provocados pelos lixões.

As ameaças à sobrevivência do homem no planeta ainda são múlti-
plas e assustadoras:

n poluição industrial da terra, da atmosfera e das águas;
n perda da biodiversidade, resultado de uma série de fenômenos causados

pelo homem, em primeiro lugar o desmatamento, que elimina, com rit-
mos acelerados, o habitat de grande parte das espécies viventes;

n somente entre 1980 e 1995, 2 milhões de km2 de floresta tropical foram der-
rubados, equivalentes a uma superfície maior que a do México;

n na África, 400 milhões de pessoas lutam cada dia da própria vida contra o
avanço inexorável dos quase 7 milhões de km2 de desertos;
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n dados sobre a desertificação, alimentada e provocada pelo aproveita-
mento intensivo dos solos, pela construção de digas e outras grandes
obras hídricas, pelas mudanças climáticas, são impressionantes: desapa-
rece cada ano 3,5% das terras férteis, porcentagem que sobe muito nas
regiões tropicais;

n estamos deteriorando os ecossistemas naturais a um ritmo nunca visto
na história da humanidade;

n quase um terço das espécies conhecidas extinguiu-se em três décadas;
n as populações de espécies tropicais diminuíram 55%, a conversão de áreas

para a agricultura é o fator principal de perda do habitat das espécies;
n os mangues, berçários de 65% das espécies de peixes tropicais, estão sendo

degradados a um ritmo duas vezes superior ao das florestas tropicais;
n mais de um terço da área global de mangues foi perdido entre 1980 e

2000, Na América do Sul a perda foi de 50%;
n perda de solo, florestas e minerais;
n um quarto de todas as espécies animais e vegetais hoje em vida estarão

extintas daqui a 50 anos.

Escutar a Palavra de Deus

Leitor 1: Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos (Rm 8,22-24).
Dirigente: Vamos meditar a leitura com a Ladainha das Dores do Parto.
Leitor 1: Senhor, quando os agrotóxicos provocam morte e doenças

nos agricultores e nos consumidores...

Todos: ...a Criação está sofrendo e “gemendo como que em dores de parto”.

Leitor 2: Quando a manipulação humana produz contaminação do ar,
da terra e da água...

Leitor 1: Quando a ação predadora do homem gera desequilíbrios e in-
fertilidade da terra...

Leitor 2: Quando a ganância leva ao desmatamento e contribui para a
mudança climática e a perda de biodiversidade.

Leitor 1: Quando escolhemos modelos de produção e tecnologias que exigem
o uso intensivo de agrotóxicos, de fertilizantes e herbicidas de origem industrial...

Leitor 2: Quando optamos por modelos socialmente excludentes e eco-
logicamente insustentáveis...
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Leitor 1: Quando favorecemos modelos de produção que concentram
a riqueza e a renda no campo...

Leitor 2: Quando aceitamos práticas sociais que aumentam a exploração
dos trabalhadores e desagregam étnica e socialmente os povos originários...

Alguém já fez algo

E a Motosserra de Ouro Vai para…

Ativistas do Greenpeace presen-
tearam a indústria produtora de papel
Asia Pulp and Paper (APP) com o Prê-
mio Motosserra de Ouro. O Green-
peace acusa a companhia de ser uma
das maiores destruidoras de floresta
da Indonésia. O mimo foi dado ontem
à empresa considerada uma das
maiores destruidores de florestas.

O Greenpeace é uma organização
não-governamental com escritórios es-

palhados por 42 países. Atua internacionalmente em questões relacionadas à
preservação do meio ambiente e desenvolvimento sustentável. A organização
busca sensibilizar a opinião pública por meio de atos, publicidade, testemunho
presencial e ação direta.

“O Greenpeace está premiando a APP com a Motosserra de Ouro, por
ser uma das piores destruidoras de florestas da Indonésia. Estamos convo-
cando a companhia a se redimir, suspendendo a destruição das florestas, que
contribui para mudanças climáticas e deixa espécies ameaçadas de extinção
ainda mais vulneráveis”, disse Corina Holzel, do Greenpeace da Alemanha.
Muitas indústrias, como a Metro e a Adidas, já romperam laços com a APP,
por causa de suas práticas nocivas. Nós alertamos que outras companhias
protejam suas marcas, e façam o mesmo.”

Investigações do Greenpeace em florestas da Indonésia mostraram que a
APP está convertendo enormes áreas de floresta e turfeiras em plantações de
acácia e de eucalipto, para produzir embalagens, fotocópias, impressão e papel
de seda na Indonésia e na China, que vendem mundo afora os produtos.

Este desmatamento destrói o habitat natural de espécies ameaçadas de
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extinção, como o orangotango, e libera enormes quantidades de CO2, fazendo
que a Indonésia seja o terceiro maior emissor de gases de efeito estufa no
mundo. A investigação do Greenpeace também descobriu que a APP planeja
expandir suas operações em um dos últimos refúgios do tigre-de-sumatra,
também em risco de extinção.

Diante dos fatos, o Greenpeace convoca a empresa a suspender ime-
diatamente a destruição de todas as florestas naturais e turfeiras – a mais pe-
rigosa provisão de carbono no mundo – por meio de uma moratória da
destruição da floresta em novas e antigas concessões.

“A vida na Terra precisa de florestas saudáveis para sobreviver, e, mesmo
assim, globalmente, uma área de floresta do tamanho de 35 campos de fu-
tebol é destruída cada minuto. É vital que empresas como a APP parem suas
motosserras, em vez de aumentar suas áreas produtivas que já foram des-
truídas”, disse Hozel.

Fonte: http://www.greenpeace.org/brasil/pt/Noticias/E-a-motosserra-
de-ouro-vai-para/, 31/1/2011.

O que podemos fazer

Escrever em folhas separadas as formas mais graves de agressão ao
meio ambiente presentes na nossa comunidade: fome, miséria, lixo, conta-
minação da água, barulho... (deve haver uma folha para cada participante).
As folhas (dobradas para que não se veja o seu conteúdo) são distribuídas
aleatoriamente aos participantes, que se comprometem a tomar as providên-
cias cabíveis e a informar o grupo.

Partilha

1. (Se tiver sido utilizado o DVD.) O que mais nos chamou a atenção no
DVD? Por quê?

2. O que Deus nos diz por meio deste texto?
3. Qual será nossa resposta? (Ideia: Missão é recuperar).

Com a força que vem de Deus

Oração Missionária 2011 (pág. 3)
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Clandestino (Manu Chão)

Sozinho vou com minha dor,/Escolho minha sentença./Correr é meu destino,/Para escapar da lei.
Perdido no coração/Da grande babilônia,/Me chamam clandestino,/Por não ter identidade.
Pra uma cidade do Norte,/Eu parti para trabalhar./Minha vida lá deixei,/Entre Ceuta e Gibraltar.
Sou uma arraia no mar,/Fantasma da cidade./Minha vida é proibida,/Disse a autoridade.
Sozinho vou com minha dor,/Escolho minha sentença./Correr é meu destino,/Para escapar da lei.
Perdido no coração/Da grande babilônia,/Me chamam clandestino,/Eu sou o “quebra-lei”.
Mano Negra clandestina,/Peruano clandestino,/Africano clandestino,/Marijuana ilegal.
Sozinho vou com minha dor,/Escolho minha sentença./Correr é meu destino,/Para escapar da lei.
Perdido no coração/Da grande babilônia/Me chamam clandestino,/Por não ter identidade.
Argelino clandestino,/Nigeriano clandestino,/Boliviano clandestino,/Mano Negra ilegal.

(Cf. http://www.youtube.com/watch?v=rSEUH4KRfN8&feature=related ou
http://letras.terra.com.br/manu-chao/7356, acessados em 4/5/2011.)

Defesa da Vida (Hino da CF 2008)

1. Com carinho, desenhei este planeta;/Com cuidado, aqui plantei o meu jardim./Com alegria, eu sonhei um
paraíso,/Para a vida, dom de amor que não tem fim.

Ponho, então à tua frente,/Dois caminhos diferentes:/Vida e morte, e escolherás.
Sê sensato: escolhe a vida!/Parte o pão, cura as feridas!/Sê fraterno e viverás.

2. Fiz o homem e a mulher à minha imagem;/Por amor e para o amor, eu os criei./Com meu povo, celebrei
uma aliança;/O caminho da justiça eu ensinei.
3. Com tristeza vejo a vida desprezada,/Nos meus filhos e em toda a natureza./Me entristecem tantas vidas
abortadas,/Dói em mim a violência e a pobreza.
4. Pelas margens desta vida há tanta gente/Que implora por justiça e dignidade./Respeitar, cuidar da vida, é
o que te peço;/Vai! Transforma a tua fé em caridade.

(Cf. http://www.youtube.com/watch?v=Sdt-Se9zF-o, acessado em 4/5/2011.)

Cantos
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Missão é Respeitar os Ritmos da Obra de Deus
Perigo: o Mundo Está em Nossas Mãos

Cantos sugeridos: “O Mundo Que Eu Quis” ou “Sai da Tua Terra”.

Olhar a realidade

Dirigente: Em 12 de abril de 1961, o russo Yuri Gagarin, a bordo da nave
espacial Vostok 1, deu uma volta completa ao redor do planeta, e pronunciou
a famosa frase: “A Terra é azul.” Dois
mil e quinhentos anos antes, sem
dispor de nave espacial nem de co-
nhecimentos astronômicos, o autor
do livro de Jó também sabia que a
terra recebera de Deus “a nuvem
como vestido”, que a “envolvia de es-
curidão como fralda” (Jó 38,9).

Leitor 1: Sim, nosso planeta
está envolto em uma camada de
gases que o protege das radiações
ultravioletas do Sol, e regula o calor
da sua superfície. Do total de raios
solares que o atingem, quase 50% ficam retidos na atmosfera, o restante de-
veria voltar para o espaço. É o chamado “efeito estufa”, que tem a finalidade
impedir que a Terra esfrie demais. Recentemente, porém, o homem vem inter-
ferindo perigosamente nesse processo. Sobretudo nos últimos cem anos, o
envio à atmosfera de grandes quantidades de gases altera o equilíbrio do efeito

5° Dia
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estufa, provocando o aquecimento global. Os gases que mais influenciam são:

n O dióxido de carbono (CO2), produzido a partir da queima de combus-
tíveis fósseis utilizados para gerar energia elétrica, movimentar máquinas
industriais e veículos automotores movidos a gasolina, óleo diesel e gás.

n O metano, produzido pelos grandes rebanhos de gado e pelos lagos
artificiais formados em função das usinas hidrelétricas. O metano é o
gás que mais prende calor na atmosfera.

n O óxido nitroso, fruto do modelo de agricultura dominante no mundo
atual (monocultura com abundante uso de produtos químicos).

Leitor 2: Cerca de 20% das emissões de CO2 provêm de atividades rela-
cionadas ao desmatamento e à degradação florestal. O índice excede a totalidade
da contribuição do setor dos transportes para a poluição mundial. O desflores-
tamento é hoje a segunda maior fonte de emissões de gases-estufa no mundo,
só perdendo para os combustíveis fósseis. Deter ou diminuir o desmatamento
é a alternativa mais barata de ação global no campo da mitigação climática.

Leitor 1: O aumento da temperatura não quer dizer “apenas” maiores
ondas de calor. A temperatura tem consequências em todos os processos glo-
bais e regionais, tais como: o aumento do nível dos oceanos devido ao derre-
timento das geleiras; a mudança das correntes marinhas, levando à morte de
milhares de espécies; a intensificação das chuvas ou dos períodos de seca.

Leitor 2: Os líderes mundiais têm tido grandes dificuldades para chegar
a um acordo sobre iniciativas que possam deter de forma eficaz tal desastre.
E mesmo nos casos em que chegaram a um acordo, ele nem sempre foi res-
peitado. O resultado concreto é que as emissões nocivas têm aumentado, em
vez de diminuir.

Leitor 1: Todas as nações da terra precisam colaborar neste ponto. Se
várias nações concordam em tomar todas as medidas necessárias, ao passo
que outras, como os Estados Unidos e outras nações populosas “emergentes”,
como a China e a Índia, não o fazem, todos nós pereceremos.

Leitor 2: Também não reconhecem sua dívida ecológica, ou seja, não aceitam
debater sobre o que foi lançado de gases efeito estufa desde a revolução industrial
até os dias atuais. Ao contrário, esses países vêm defendendo falsas soluções.

Leitor 1: Podemos citar como falsas soluções as alternativas individuais,
como o carro “ecológico”, movido a água ou eletricidade. Essas são falsas so-
luções para as mudanças climáticas, mas verdadeiras soluções para um Ca-



Mensagem de S.S. Papa Bento XVI para
o 85° Dia Mundial das Missões

23 de outubro de 2011

“Como o Pai me enviou, também Eu vos envio” (Jo 20,21)

Por ocasião do Jubileu do Ano 2000, o Venerável Papa João Paulo
II, no início de um novo milênio da era cristã, reiterou com força a neces-
sidade de renovar o compromisso de levar a todos o anúncio do Evan-
gelho, com “o mesmo entusiasmo dos cristãos da primeira hora” (Carta
Apostólica Novo Millennio Ineunte, 58). É o serviço mais precioso que a
Igreja pode prestar à humanidade e a cada pessoa individualmente em
busca das profundas razões para viver a própria existência em plenitude.
Por isso, aquele mesmo convite ressoa cada ano na celebração do Dia
Mundial das Missões. Com efeito, o anúncio incessante do Evangelho vi-
vifica também a Igreja, o seu fervor e o seu espírito apostólico, renova os
seus métodos pastorais, para que sejam cada vez mais apropriados às
novas situações – inclusive as que exigem uma nova evangelização – e
animados pelo impulso missionário: “A Missão renova a Igreja, revigora
a sua fé e identidade, dá a ela novo entusiasmo e novas motivações. É
doando a fé, que ela se fortalece! A nova evangelização dos povos cristãos



também encontrará inspiração e apoio no empenho pela Missão univer-
sal” (João Paulo II, Carta Encíclica Redemptoris Missio, 2).

Ide e anunciai
Esta finalidade é continuamente renovada pela celebração da liturgia,

de maneira especial da Eucaristia, que se conclui sempre fazendo ressoar
o mandato de Jesus ressuscitado aos Apóstolos: “Ide...” (Mt 28,19). A li-
turgia é sempre um chamamento “do mundo” e um novo envio “ao
mundo”, para dar testemunho daquilo que se experimenta: o poder sal-
vífico da Palavra de Deus, o poder salvífico do Mistério Pascal de Cristo.
Todos aqueles que encontraram o Senhor ressuscitado sentiram a neces-
sidade de O anunciar aos outros, como fizeram os dois discípulos de
Emaús. Depois de terem reconhecido o Senhor na fração do pão, eles
“partiram sem hesitação e voltaram para Jerusalém. Aí encontraram reu-
nidos os Onze”, e contaram o que lhes tinha acontecido ao longo do ca-
minho (Lc 24,33-35). O Papa João Paulo II exortava a sermos “vigilantes
e prontos para reconhecer o seu rosto e correr a levar aos nossos irmãos
o grande anúncio: “Vimos o Senhor!” (Carta Apostólica Novo Millennio
Ineunte, 59).

A todos
Os destinatários do anúncio do Evangelho são todos os povos. A

Igreja, “é, por sua natureza, missionária, visto que tem a sua origem, se-
gundo o desígnio de Deus-Pai, na Missão do Filho e do Espírito Santo”
(Concílio Ecumênico Vaticano II, Decreto Ad Gentes, 2). Esta é “a graça e a
vocação própria da Igreja .../... ela existe para evangelizar” (Paulo VI, Exor-
tação Apostólica Evangelii Nuntiandi, 14). Consequentemente, ela nunca
pode fechar-se em si mesma. Ela se enraiza em determinados locais, para
ir além. A sua obra, em adesão à Palavra de Cristo e sob o influxo da Sua
graça e da Sua caridade, faz-se plena e atualmente presente a todos os
homens e a todos os povos, para conduzi-los à fé em Cristo (cf. Ad Gentes,
51).

Esta tarefa não perdeu a sua urgência. Pelo contrário, “a Missão do
Cristo-Redentor, confiada à Igreja, está ainda bem longe do seu pleno
cumprimento… Uma visão geral da humanidade mostra que tal Missão
está ainda no começo, e que devemos empenhar-nos com todas as forças
no seu serviço” (João Paulo II, Carta Encíclica Redemptoris Missio, 1). Não



podemos permanecer tranquilos, pensando que, depois de dois mil anos,
ainda existem povos que não conhecem Cristo, e ainda não ouviram a
sua mensagem de Salvação.

Não só, mas aumenta o número daqueles que, embora tenham re-
cebido o anúncio do Evangelho, já o esqueceram e abandonaram, já não
se reconhecem na Igreja; e muitos ambientes, também em sociedades tra-
dicionalmente cristãs, são hoje resistentes a abrir-se à Palavra da Fé. Está
em curso uma mudança cultural, alimentada também pela globalização,
por movimentos de pensamento e pelo relativismo imperante, uma mu-
dança que leva a uma mentalidade e a um estilo de vida que prescindem
da mensagem do Evangelho, como se Deus não existisse, e que exaltam
a busca do bem-estar, do lucro fácil, da carreira e do sucesso como fina-
lidade da vida, mesmo em detrimento dos valores morais.

Corresponsabilidade de todos
A Missão universal empenha a todos, tudo e sempre. O Evangelho

não é um bem exclusivo de quem o recebeu, mas constitui uma dádiva a
compartilhar, uma boa-notícia a comunicar. E este dom-compromisso é
confiado não apenas a alguns, mas sim a todos os batizados, que são “a
gente escolhida... a nação santa, o povo que Ele adquiriu” (1Pd 2,9), para
que proclame as suas obras maravilhosas.

Estão também envolvidas todas as suas atividades. A atenção e a
cooperação para obra evangelizadora da Igreja no mundo não podem
ser limitadas a alguns momentos e ocasiões particulares, nem sequer
podem ser consideradas como uma das numerosas atividades pastorais:
a dimensão missionária da Igreja é essencial, e, portanto, deve ser sempre
considerada. É importante que tanto os indivíduos batizados como as co-
munidades eclesiais estejam interessados, não de modo esporádico e ir-
regular na Missão, mas de maneira constante, como forma de vida cristã.
O próprio Dia Mundial das Missões não constitui um momento isolado
no curso do ano, mas é uma ocasião preciosa para nos determos e me-
ditarmos se e como respondemos à vocação missionária: uma resposta
essencial para a vida da Igreja.

Evangelização global
A evangelização é um processo complexo, e compreende vários ele-

mentos. Entre eles, uma peculiar atenção por parte da animação missio-



nária foi sempre prestada à solidariedade. Esta é também uma das finali-
dades do Dia Mundial das Missões, que, por meio das Pontifícias Obras
Missionárias, solicita ajuda para o cumprimento das tarefas de evangeli-
zação nos territórios de Missão. Trata-se de apoiar instituições necessárias
para estabelecer e consolidar a Igreja por meio dos catequistas, dos se-
minários e dos sacerdotes; e também de oferecer a própria contribuição
para o melhoramento das condições de vida das pessoas em países onde
são mais graves os fenômenos de pobreza, subalimentação – sobretudo
infantil –, doenças, carência de serviços médicos e para a educação. Tam-
bém isto faz parte da Missão da Igreja. Anunciando o Evangelho, ela toma
a peito a vida humana em pleno sentido. Não é aceitável, reiterava o Servo
de Deus Papa Paulo VI, que na evangelização se descuidem os temas re-
lativos à promoção humana, à justiça, à libertação de todas as formas de
opressão, obviamente no respeito pela autonomia da esfera política. De-
sinteressar-se dos problemas temporais da humanidade significaria “ig-
norar a doutrina do Evangelho sobre o amor ao próximo que sofre ou
que se encontra em necessidade” (Exortação Apostólica Evangelii Nun-
tiandi, 31.34); não estaria em sintonia com o comportamento de Jesus,
que percorria “todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinago-
gas, pregando a Boa-Nova do Reino e curando todo tipo de doença e en-
fermidade” (Mt 9,35).

Assim, por meio da participação corresponsável da Missão da Igreja,
o cristão torna-se construtor da comunhão, da paz, da solidariedade que
Cristo nos concedeu, e colabora para a realização do plano salvífico de
Deus para toda a humanidade. Os desafios que ela encontra chamam os
cristãos a caminhar juntamente com os outros, e a Missão faz parte inte-
grante deste caminho com todos. Nela nós trazemos, ainda que seja em
vasos de barro, a nossa vocação cristã, o tesouro inestimável do Evange-
lho, o testemunho vivo de Jesus morto e ressuscitado, encontrado e acre-
ditado na Igreja.

O Dia Mundial das Missões reavive em cada um o desejo e a alegria
de “ir” ao encontro da humanidade levando Cristo a todos. No Seu nome,
concedo-vos de coração a Bênção Apostólica, em particular aos que mais
se fadigam e sofrem por causa do Evangelho.

Vaticano, 6 de janeiro de 2011
Solenidade da Epifania do Senhor
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pitalismo em crise financeira.
Leitor 2: Verdadeira solução são, por exemplo, os transportes coletivos,

ferroviários e hidroviários. Não podemos falar das mudanças de matriz ener-
gética, sem discutir o destino de toda a energia que já é produzida. O caminho
certo é a soberania energética dos povos, com sistemas regionais que estejam
sob gestão das comunidades e organizações locais. Caso não haja uma ra-
dical mudança de comportamento da humanidade, a vida humana no planeta
se tornará cada vez mais difícil, e até impossível.

Escutar a Palavra de Deus

Dirigente: Quem provoca a emissão
desses gases? É claro que não são os povos
indígenas, nem os camponeses ou os pobres
trabalhadores ou desempregados. São as
corporações financeiras que exploram os co-
nhecimentos científicos, a tecnologia, as ma-
térias-primas extraídas da natureza, e até o
trabalho humano, para obter lucros cada vez
maiores. E para ter suas vendas em alta, têm
de incentivar um consumismo desenfreado.
A essa mentalidade que leva à morte, a tra-
dição do Povo de Deus responde com a pro-
posta do “repouso da terra”.

Leitor 1: Do Livro do Levítico (Lv 25,1-
7).

Dirigente: Enquanto a terra descansa,
as pessoas e as tribos – com seus empre-
gados, hóspedes e animais – sustentam-se do fruto já colhido anteriormente
ou daquilo que a terra oferece gratuitamente, sem ser tocada. Isto permite a
regeneração das reservas naturais, não só pomares, vinhedos, trigais e oli-
veiras, mas o solo e, indiretamente, os aquíferos. Esta antiga legislação esta-
belecida no âmbito da cultura agropecuária dos israelitas, demonstra o alto
nível de consciência ambiental da comunidade, ciente do valor, do limite e da
necessidade de recursos renováveis. Hoje, podemos ler Levítico 25 como um
projeto de sustentabilidade.
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Alguém já fez algo

Cientistas Denunciam Lobby de Corporações

Um grupo de 12 renomados cientistas denunciou, em carta aberta, as
pressões (lobby) das grandes corporações do setor de agrocombustíveis que
vêm difundindo, entre outros absurdos, que os pobres são os principais res-
ponsáveis pelo desmatamento e degradação das florestas tropicais. Na carta,
os cientistas – entre eles Sir Gillean Prance, diretor emérito do Royal Botanic
Gardens (com muita experiência de trabalho na Amazônia Brasileira), e Peter
Raven, presidente emérito do Missouri Botanical Garden – criticam duramente
os argumentos utilizados pelo lobby das empresas que, distorcendo a realidade
dos fatos, vêm divulgando maciçamente que “dois terços do desmatamento é
conduzido por pessoas de baixa renda nos países pobres”. Para os cientistas,
uma causa essencial e fundamental da perda e degradação das florestas tropi-
cais é o rápido aumento da industrialização e da globalização. Ou seja, na raiz
do problema está o dramático aumento, nas últimas décadas, dos monocultivos
florestais, da indústria madeireira, da pecuária extensiva, da agricultura em larga
escala de soja, cana-de-açúcar, e outras culturas, além da exploração de pe-
tróleo e gás. Afirmam os cientistas: “Estes vetores industriais são os grandes
responsáveis pela expansão explosiva de estradas nas regiões de fronteira tro-
pical, o que facilita a perda e degradação de maciços florestais. Tais indústrias
e seus lobistas também criam grandes pressões sobre os governos das nações
em desenvolvimento para permitir o acesso a suas terras e recursos naturais,
por meios legais e ilegais.” (Cidade Nova, dezembro de 2010, p. 27.)

O que podemos fazer

As Abelhas Estão Morrendo
1. A notícia

Silenciosamente, bilhões de abelhas estão
morrendo, colocando toda a nossa cadeia ali-
mentar em perigo.

Vários estudos científicos mencionam um
tipo de agrotóxico que contribui para o exter-
mínio das abelhas. Em quatro países europeus
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que baniram estes produtos, algumas populações de abelhas já estão se re-
cuperando. Mas empresas químicas poderosas estão fazendo muita pressão
para continuar vendendo estes venenos.

Abelhas não fazem apenas mel, elas são uma força de trabalho gigante
e humilde, polinizando 90% das plantas que cultivamos.

2. O Apelo

A única maneira de salvar as abelhas é pressionar os EUA e a União Eu-
ropeia para aderirem à proibição destes produtos mortais. Esta ação é fun-
damental, e terá um efeito dominó no resto do mundo. Cada ano as abelhas
polinizam plantas e plantações com um valor estimado em 40 bilhões de dó-
lares, mais de um terço da produção de alimentos em muitos países.

3. A ação

Vamos gerar um zumbido global gigante de apelo à UE e aos EUA para
proibir estes produtos letais e salvar as nossas abelhas e os nossos alimentos.
Assine a petição de emergência agora, envie-a a todo mundo, nós a entrega-
remos aos governantes responsáveis: https://secure.avaaz.org.

Conclusão: a facilidade de comunicação nos dia de hoje permite mobi-
lizar milhões de pessoas em defesa das grandes causas da vida.

Incrível! Num único fim de semana, foram conseguidas mais de meio
milhão de assinaturas para salvar as abelhas. Vamos conseguir 1 milhão pela
proibição! Assine agora, depois encaminhe a todos seus contatos.

Nota: Este é apenas um exemplo de “campanha” que podemos apoiar
com um simples clic!

Partilha

1. (Se tiver sido utilizado o DVD.) O que mais nos chamou atenção no DVD.
Por quê?

2. Como nos sentimos envolvidos na realidade apresentada neste dia?
3. Qual vai ser a nossa resposta? (Ideia: Missão é respeitar.)
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Com a força que vem de Deus

Salmo 124

Quem confia no Senhor é como o monte de Sião:
não vacila, está firme para sempre.

Todos: Nós confiamos em ti, Senhor!

Os montes rodeiam Jerusalém;
assim o Senhor está em redor do seu povo
desde agora e para sempre.

Ele não deixará que o cetro dos ímpios
domine sobre a pose dos justos,
para que os justos não estendam a mão para fazer o mal.

Dá, Senhor, felicidade aos bons
e aos retos de coração.
Mas quanto aos que desviam por suas trilhas tortas,
o Senhor os elimine junto com os malfeitores.

Paz sobre Israel!
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Missão é Acolher os Irmãos Vítimas das Migra-
ções Forçadas pelas Mudanças Climáticas: Fu-

gindo da Própria Terra

Cantos sugeridos: “Não Me Chames de Estrangeiro” ou “Clandestino”
ou “Prova de Amor”.

Olhar a realidade

Dirigente: “Eu vi os meus amigos morrerem entre as ondas.”
Leitor 1: Desembarcam da lancha CP 301 da guarda costeira, parecendo

cadáveres. Uma ambulân-
cia logo carrega um deles
sem sinais de vida. Os ou-
tros descem da passarela
para a doca Favaloro, car-
regados pelos homens da
Guarda de Finanças e da
Guarda Costeira italianas.
Estão vivos, mas exaustos.
São seis, e estão salvos.
Os outros 11 – e, dentre
eles, um menino – estão
mortos. Afogados no Canal da Sicília.

Leitor 2: Ibrahim, da Domália, cerca de 25 anos, não fala, está en-
durecido pelo frio, repete apenas “my friend is dead” (meu amigo está
morto). E conta: “Partimos 17 de Misurata. Era de noite, e o mar estava

6° Dia
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tranquilo. Afastamo-nos e, durante horas, navegamos na escuridão. Fi-
camos oito dias no mar. No quinto, o motor ficou avariado. No sétimo,
chegaram as ondas, nós nos apertávamos uns com os outros. Também
estava conosco um menino de 5-6 anos. E, de repente, acabamos na
água.”

Dirigente: E quando vocês caíram na água, o que aconteceu?
Leitor 1: Não sei o que aconteceu. De repente, uma onda nos derrubou.

Eu tinha uma garrafa de plástico presa na minha cintura. Outros se agarraram
a pedaços do navio que se partiu em dois. Por quase um dia, ficamos assim,
no meio do mar, com as forças que nos abandonavam minuto a minuto. O
menino logo desapareceu no meio das ondas. Outros dez se afogaram com
o passar das horas.

Dirigente: “Aquele mar é um cemitério.”
Leitor 2: Quantos estão no fundo do canal que divide a África da Eu-

ropa? Quantos homens e quantas mulheres e quantas crianças acabaram,
nestes últimos dias de grandes desembarques, naquele túmulo que é o Mar
Mediterrâneo? Ninguém sabe e, talvez, nem queira saber. É um massacre que
não acaba mais.

Leitor 1: Às vezes, ficamos sabendo só quando começa, como para
aqueles que zarparam da Cirenaica (Líbia) na noite do dia 23 de março, e de-
sapareceram em um ponto impreciso entre a Líbia e Ilha de Lampedusa (Itá-
lia). Eram 335. Etíopes, somalianos, eritreus. Todos empilhados em um barco
de madeira podre, estavam fugindo da guerra civil, haviam conseguido subir
a bordo depois de 13 dias de espera, o mar estava muito tranquilo, um deles,
com o telefone via satélite, havia telefonado para Roma para avisar que final-
mente haviam conseguido.

Leitor 2: O seu amigo, Mosè Zerai, sacerdote negro e presidente
da agência humanitária Habesha, que há 15 anos vive para ajudar os
refugiados, foi o último a ouvir aqueles que estavam no barco. Lembra
o Pe. Mosè: “Disseram-me que entre aqueles 335 havia 20 mulheres e
20 crianças, que estavam bem, embora a embarcação tivesse pouco
combustível. Depois, a conexão se interrompeu, e não consegui mais
contatá-los.”

Leitor 1: Onde está o barco com os refugiados que partiram no dia 23
de março de Misurata? A quantas milhas de Trípoli (Líbia) ou da Sicília (Itália)
ele afundou? O Pe. Zerai lançou o alerta, mas ninguém jamais o avisou, e tal-
vez ninguém jamais o tenha procurado.
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Leitor 2: Zaid Hagos Salomon, uma mulher eritreia que mora em
Gênova (Itália) e que tinha um filho nesse barco, relata: “Teke telefo-
nou-me desesperado: ‘Ajude-me, mamãe, só você pode me ajudar.’” A
linha caiu. A mãe telefonou para o escritório de Gênova que dispara o
SOS na Capitania dos Portos de Agrigento. Mas Teke desapareceu no
mar. É um daqueles fantasmas. Zaid reza e reza por ele há dez dias e
dez noites.”

Escutar ou cantar: “Não Me Chames de Estrangeiro” ou “Clandestino”
(ver no site: www.youtube.com).

Dirigente: As mudanças climáticas globais vão causar o maior processo
migratório da história. Na metade do deste século, milhões de pessoas po-
derão estar fugindo de mares que se elevam, de secas ou enchentes devas-
tadoras, e de outros eventos extremos de fenômenos naturais, em busca de
locais mais seguros onde possam sobreviver. Se o ritmo atual for mantido,
mais de 300 milhões de pessoas podem ser obrigadas a abandonar suas ci-
dades até 2030.

Leitor 1: O aumento no nível do mar ameaça diretamente a existência
de pelo menos 40 países. O avanço da água salgada, alagamentos e erosão
poderão destruir a agricultura nas regiões densamente povoadas dos deltas
de alguns dos principais rios do planeta, como os rios Nilo, Mekong e Gan-
ges.

Leitor 2: Uma elevação em dois metros do nível do mar, coisa que está
dentro de algumas projeções para este século, inundaria metade dos 3 mi-
lhões de hectares cultiváveis às margens do Mekong, no Sudeste Asiático. Al-
guns países em ilhas do Pacífico, como as Maldivas, já começam a considerar
a transferência da população.

Escutar a Palavra de Deus

Leitor: Leitura do livro do Deuteronômio (Dt 26,1-10).
Dirigente: Toda a história do povo de Israel é a história de um povo

migrante: à procura de água e pastagens para seus rebanhos, de liber-
dade longe do Egito, de uma terra prometida... Herdeiros espirituais
desse povo, precisamos aprender a acolher. “Queremos ser compreen-
didos e respeitados como gente!” Essa é a primeira coisa que os migran-
tes pedem.
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Alguém já fez algo

Dá-nos hoje a Nossa Água de Cada Dia

Dom Luis Infanti de la Mora,
Bispo de Aysén (Chile), participará
hoje da reunião dos acionistas do
Enel (Ente Nacional para a Energia
Elétrica), para dizer não ao projeto de
construção de cinco barragens nos
rios Baker e Pascua, e advogar o re-
torno da água do Chile às mãos do
povo. O bispo vai representar o Cen-
tro Ecumênico de Responsabilidade
Corporativa, uma coalizão de 275
ordens religiosas, com sede em Nova
York, que cada ano apresenta mais
de duas centenas de deliberações sociais e ambientais nas assembleias gerais
das empresas dos EUA.

O Enel herdou o projeto das grandes barragens na Patagônia da com-
panhia de energia elétrica espanhola Endesa. Trata-se de um projeto que teria
efeitos devastadores em um ambiente ainda não poluído, rico de água doce
(superficial, subterrânea e com geleiras imensas), natureza exuberante, tem-
peraturas agradáveis e povo tranquilo. Um verdadeiro patrimônio da huma-
nidade, uma “reserva de vida” em nosso planeta. Além do mais, o lugar
apresenta sérios riscos para barragens, porque a região é sujeita a terremo-
tos.

O problema não está só nas barragens. O Conselho de Defesa da Pata-
gônia (CDP), representada na reunião pelo bispo D. Infanti, exige que o Enel
devolva ao povo chileno os direitos de exploração da água dos rios do país,
privatizada durante a ditadura de Pinochet.

Dom Luis Infanti nasceu na Itália, mas há 35 anos é missionário no Chile.
Recentemente escreveu uma longa carta pastoral na forma de ensaio teoló-
gico e científico intitulada “Dá-nos hoje a nossa água de cada dia.” Nela, em
lugar das barragens – definidas “pesadas e obsoletas” – pede que se privilegie
o melhor uso da energia, e se invista na energia solar e eólica e, sobretudo,
no desenvolvimento do potencial geotérmico. (Roma, 26/4/2010.)

Dom Luis Infanti



41

Partilha

1. (Se tiver sido utilizado o DVD.) O que mais chamou a atenção no DVD.
Por quê?

2. Quais as ideias que ficaram em nossos corações?
3. O que diremos, a partir de hoje, quando encontrarmos um estrangeiro?

(Ideia: Missão é acolher.)

O que podemos fazer

Tráfico de Migrantes, “Omissão Criminosa”

A Igreja Católica no México
denunciou que os lucros obtidos
pela criminalidade organizada com
o tráfico de clandestinos mexicanos
para os Estados Unidos ofendem e
escandalizam a sociedade mexi-
cana. Antonio Mazzitelli, represen-
tante regional da Agência das
Nações Unidas contra a Droga e o
Crime (Unodc) para o México,
América Central e Caribe, informou
recentemente que este negócio ilí-
cito gera dividendos anuais próximos a 6,6 bilhões de dólares, que derivam
quase exclusivamente do tráfico de imigrantes mexicanos. As autoridades ca-
tólicas do México comentaram que o tráfico de pessoas “cria um capital exor-
bitante, que continua a alimentar uma organização criminosa monstruosa”.
Esta indignação deriva do fato que “nem as autoridades norte-americanas
nem as mexicanas fizeram o suficiente para tutelar a dignidade e os direitos
humanos dos migrantes, e não existe nem mesmo a tentativa de inserir na
agenda uma reforma migratória que traga benefícios a ambos os países”. “A
migração forçada e a coerção de migrantes causam apenas dor e vergonha
à sociedade mexicana” – escreve o editorial, cujo título é significativo: Tráfico
de Migrantes, Omissão Criminosa.

(Fides, 5/4/2011.)

Imigrantes haitianos nos EUA.
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Com a força que vem de Deus

Dirigente: As migrações forçadas já ocorrem entre nós, e desafiam a
nossa fé. Rezemos:

n O tráfico de pessoas (sobretudo de mulheres e crianças para exploração
sexual e transplante de órgãos) é um negócio que cresce sob nossos
olhos...

Todos: Senhor, que queres que eu faça?

n Milhões de estrangeiros em situação irregular, sem documentos, cruzam
conosco pelos caminhos...

n Além do peso da migração, esses irmãos e irmãs sofrem preconceito e
discriminação, apenas por serem estranhos, diferentes...

n Nunca saberemos como dói neles a solidão, o abandono, e até o de-
sespero, no mar, no ar e em terra...

n Se prestarmos atenção, nós também encontraremos migrantes subme-
tidos a formas de trabalho precárias e degradantes, sujeitos aos serviços
mais sujos e pesados, perigosos e mal pagos...

n Sabemos também de migrantes em busca de refúgio em país estran-
geiro, sem nenhuma possibilidade de retorno...

n Para fugir de sua terra ou entrar nos países de destino, um povo de mi-
grantes enfrenta travessias cheias de riscos e ameaças de morte...

n As fronteiras que se fecham diante de irmãos e irmãs desesperados são
enormes desafios para a Igreja e a sociedade...
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Missão é Partilhar, para Amenizar os Efeitos da
Crise Alimentar, Conseqüência das Mudanças Cli-

máticas: a Partilha Gera Fartura

Cantos sugeridos: “Tu És, Senhor, o Meu Pastor” ou “Ó Trindade, Vos
Louvamos”.

Olhar a realidade

Dirigente: As mudan-
ças climáticas de que falamos
nestes dias vão provocar o
agravamento da crise alimen-
tar que já sofremos. Nos pró-
ximos 20 anos, mais de 1,3
bilhão de pessoas serão afe-
tadas pela seca. Os reserva-
tórios do Himalaia e os rios
que cruzam Bangladesh,
China, Índia e Nepal vão so-
frer uma redução de mais de
275 bilhões de metros cúbicos de água, em consequência do derretimento
de geleiras e pela poluição.

Leitor 1: A disponibilidade de água doce vai cair nos quatro países, de-
vido às mudanças climáticas, à diminuição das chuvas e às outras perturba-
ções naturais, tais como a poluição. A produção de trigo e de arroz da China
e da Índia vai cair em até 50%, devido a estiagens mais frequentes, enquanto

7° Dia

Monte Everest, o pico mais alto do planeta.
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a demanda por alimentos por parte da população vai aumentar em 20%.
Leitor 2: No mundo todo, os imensos reservatórios naturais de água,

formados ao longo de milhões e milhões de anos, foram neste século siste-
maticamente bombeados, e estão próximos à exaustão. A água potável é já
um dos recursos naturais mais escassos, pois somente 0,7% de toda a água
doce é acessível ao uso humano. E 70% da água doce é gasta em irrigações
do agronegócio, que não produz alimentos, e sim mercadorias que geram
lucros para os grandes proprietários. Haverá guerras para garantir o acesso
às fontes de água potável.

Leitor 1: É injusto e sem piedade que 20% da humanidade detenha 83%
dos meios de vida (em 1970 eram 70%), e os 20% mais pobres tenham de se
contentar com apenas 1,4% (em 1960 era 2,3%) dos recursos. Por isto quase
metade da humanidade possui comida insuficiente, 14 milhões de crianças
morrem anualmente antes de completar cinco dias de vida. Esta desigualdade
cruel não é inocente nem natural. É resultado direto de um tipo de desenvol-
vimento, sem medir as consequências para a natureza e as relações sociais.
Ele é altamente predatório e iníquo.

Leitor 2: Segundo a Organização para Agricultura e Alimentação da Or-
ganização das Nações Unidas (FAO/ONU), em dezembro de 2010, os preços
do trigo, óleo, milho, arroz, carne e leite tiveram aumentos recordes. O milho
sofreu reajuste de 60%, o trigo de 43% e o açúcar aumentou 77%.

Leitor 1: O aumento no preço dos alimentos afeta a todos, mas os paí-
ses africanos estão entre os que importam a maior parte da comida consu-
mida por seus povos. O Egito destaca-se como um dos maiores importadores
do mundo, principalmente de cereais. Como em outros países árabes, ao lado
do Egito, entre eles a Tunísia e a Argélia, as famílias gastam de 40% a 50% da
renda na compra de alimentos.

Leitor 2: A comida mais cara agravou o problema do desemprego, já
crônico, entre os jovens dos países citados. E esses fatores estão muito longe
de se restringir apenas às nações já convulsionadas por rebeliões. A situação
tende ainda a se agravar.

Leitor 1: Além da redução das áreas de plantio em razão da degradação
do solo e das mudanças climáticas, além do uso de terras agricultáveis para
a produção de biodiesel, a China aparece como outro grande fator de deses-
tabilização. A previsão é de que o gigante asiático venha a importar 8 milhões
de toneladas de milho, e tal volume deverá dobrar até 2015.

Leitor 1: Será coincidência que tenha sido exatamente no continente
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africano, o mais afetado pela escassez e subida de alimentos, o palco de várias
revoluções quase simultâneas? Alguém acredita que, subitamente, a popula-
ção egípcia decidisse derrubar Mubarak por apenas almejar a democracia?

Leitor 2: Até mais grave que o problema dos preços e da escassez dos ali-
mentos é a incapacidade de nossas lideranças de enxergar os caminhos que
busquem as soluções. Quando tentam, invariavelmente reduzem a uma questão
em defesa de interesses de fronteiras ou blocos. (Reinaldo Canto, jornalista.)

Vamos escutar a Palavra de Deus

Leitor: Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus (Mt 25,31-46).
Dirigente: Neste texto, Jesus revela-nos qual vai ser a matéria do exame

para entrar na vida eterna e nos fornece o gabarito. Estamos nos preparando
bem?

(Conversar.)

Alguém já fez algo

Ryan Hreljac: O Menino Que Tirou a Sede de Meio Milhão de Africanos

Ryan nasceu no Canadá, em
maio de 1991, ou seja, hoje (2011) tem
20 anos. Quando pequeno, na escola,
com apenas seis anos, sua professora
lhes falou sobre como viviam as crian-
ças na África.

Profundamente comovido ao
saber que algumas até morrem de
sede, que não há poços de onde tirar
água, e pensar que a ele bastavam al-
guns passos para que a água saísse da
torneira durante horas, Ryan pergun-
tou quanto custaria para levar água a eles... A professora pensou um pouco,
e se lembrou de uma organização chamada WaterCan, dedicada ao tema, e
disse-lhe que um pequeno poço poderia custar cerca de 70 dólares.

Quando chegou em casa, foi direto a sua mãe Susan, dizendo-lhe que

Ryan Hreljac na África.
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necessitava de 70 dólares para comprar um poço para as crianças africanas.
Sua mãe disse-lhe que ele deveria consegui-los, e foi-lhe dando tarefas em
casa com as quais Ryan ganhava alguns dólares por semana.

Finalmente reuniu os 70 dólares, e pediu à sua mãe que o acompa-
nhasse à sede da WaterCan para com-
prar seu poço para os meninos da
África. Quando o atenderam, disse-
ram-lhe que o custo real da perfuração
de um poço era de 2 mil dólares.

Susan deixou claro que ela não
poderia lhe dar 2 mil dólares, por mais
que limpasse cristais durante toda a
vida, porém Ryan não se rendeu. Pro-
meteu àquele homem que voltaria, e

fez isso... Contagiados por seu entusiasmo, todos puseram-se a trabalhar:
seus irmãos, vizinhos e amigos. Em todo o bairro conseguiram reunir 2 mil
dólares, trabalhando e fazendo pedidos, e Ryan voltou triunfante a WaterCan
para pedir seu poço. Em janeiro de 1999 foi perfurado um poço em uma vila
ao norte de Uganda. A partir daí começa a façanha. Ryan não parou de arre-
cadar fundos e de viajar por meio mundo buscando apoios. Quando o poço
de Angola estava pronto, o colégio começou uma correspondência com as
crianças do colégio que ficava ao lado do poço, na África. Assim Ryan co-
nheceu Akana: um jovem que havia escapado das garras dos exércitos de
meninos, e que lutava cada dia para estudar. Ryan sentiu-se cativado por seu
novo amigo, e pediu a seus pais para ir vê-lo. Com grande esforço econômico
de sua parte, os pais pagaram sua viagem a Uganda, e Ryan, em 2000, chegou
ao povoado onde havia sido perfurado seu poço. Centenas de meninos dos
arredores formavam um corredor e gritavam seu nome.

– Sabem meu nome? – Ryan perguntou a seu guia.
– Todo mundo que vive a 100 quilômetros ao redor sabe, ele respondeu.
Hoje em dia, Ryan – com 20 anos – tem sua própria fundação, e conse-

guiu levar mais de 400 poços à África. Encarrega-se também de proporcionar
educação e de ensinar os nativos a cuidar dos poços e da água. Recolhe doa-
ções de todo o mundo, e estuda para ser engenheiro hidráulico. Ryan tem-
se empenhado em acabar com a sede na África.

Day Without Rain – Enya – www.ryanswell.ca.
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O que podemos fazer

Água para a Vida

Imagine que, ao invés de simplesmente abrir a torneira, você tivesse de
andar alguns quilômetros todos os dias para coletar água para sua casa. E,
ao encontrar a fonte, no lugar de água pura, lá houvesse lama no leito de um
rio seco. E essa “água” seria usada para fazer comida, para higiene pessoal,
lavar roupas e matar a sede. Imaginou? Pois para mais de um bilhão e meio
de pessoas isso não é imaginação, lá é a realidade.

Não podemos resolver esse problema de uma hora para outra. Mas po-
demos dar nossa contribuição todos os dias, nas pequenas coisas que faze-
mos ou deixamos de fazer. Como no semiárido brasileiro, em que, com a
solidariedade de muitas pessoas, mais de 2 milhões de sertanejos já têm água
saudável colhida nas 400 mil cisternas caseiras construídas em mutirão.

O que eu posso fazer para colaborar? 

Comece olhando como você age na sua casa. Cada um de nós gasta,
em média, 250 litros de água por dia! Coisas simples vão ajudar a reduzir o
consumo. Veja:

1. Feche a torneira, quando for escovar os dentes ou fazer a barba. Dei-
xando-a aberta, estará consumindo 20 litros de água a mais.

2. Tente tomar banhos de 5 minutos e feche a torneira enquanto se ensa-
boa. A cada minuto, mais 20 litros de água vão embora pelo ralo.

3. Deixe os talheres e pratos de molho dentro da pia antes de lavar. E não
deixe a torneira aberta enquanto os ensaboa. Você estará economizando
100 litros de água!

4. Ao esfregar as roupas, mantenha a torneira do tanque fechada, e abra-
a somente no enxágue.

5. Use a máquina de lavar com a carga máxima, e evite o excesso de sabão,
que aumenta o número de enxágues.

6. Use balde, ao invés de mangueira, para lavar o carro.
7. Jamais use água para varrer a calçada! Saber utilizá-la com moderação

é uma questão de educação.
8. Não regue as plantas nas horas quentes do dia. A água evapora antes
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mesmo de atingir as raízes.
9. Cuidado com vazamentos! Uma torneira pingando consome 46 litros

de água por dia e, num mês, 1.380 litros!
10. Canos furados e vazamento em vasos sanitários também produzem

grandes desperdícios.
11. Contribuir na organização de ampla campanha educativa e mobilizadora

da cidadania em relação ao cuidado com as fontes e ao uso da água.

Partilha

1. (Se tiver sido utilizado o DVD.) O que mais chamou a atenção no DVD.
Por quê?

2. O que dizem os textos lidos para a nossa vida?
3. Quais os compromissos que precisamos assumir? (Ideia: Missão é par-

tilhar.)

Com a força que vem de Deus

Dirigente: As mudanças climáticas ameaçam piorar gravemente a situa-
ção de centenas de milhões de irmãos e irmãs nossos, vítimas da fome e da
sede. O mundo precisa de homens e mulheres que se empenhem em lutar
para aliviar o sofrimento dos irmãos.

Todos: Aqui estou! Envia-me (Is 6,8).

Leitor 1: Muitos povos sofrem as consequências da crise alimentar
Leitor 2: Em muitos lugares, a degradação do solo e as mudanças cli-

máticas estão reduzindo as áreas de plantio de alimentos.
Leitor 1: Há terras boas para produzir alimentos, destinadas à produção

de combustível.
Leitor 2: A produção de trigo e de arroz está caindo devido às estia-

gens.
Leitor 1: Milhões de meninos e meninas não podem estudar, porque

são obrigados a carregar água e lenha para as necessidades da sua família...
Leitor 2: Muita água doce, necessária ao consumo humano, é desviada

para o agronegócio, que não produz alimentos, e sim mercadorias que geram
lucros para os grandes proprietários.
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Leitor 1: Milhões de pessoas são afetadas pela seca ou têm o acesso às
fontes de água potável negado.

Leitor 2: Os reservatórios de água e os rios sofrem brutal redução pelo
derretimento das geleiras e pela poluição.

Leitor 1: A desigualdade é resultado de um desenvolvimento predatório
e iníquo, que não tem a menor consideração para com os direitos humanos
fundamentais.

Leitor 2: Mais grave que os preços e a escassez dos alimentos e da água,
é a incapacidade de nossas lideranças de enxergar soluções.

Deus Nos Abençoe (Zé Vicente)

Deus nos abençoe, Deus nos dê a paz!/A paz que só o amor é que nos traz! (bis)
A paz na nossa vida, no nosso coração,/E a bênção para toda a Criação. (bis)
A paz na nossa casa, nas ruas, no país,/E a bênção da justiça que Deus quis! (bis)
A paz pra quem viaja, a paz pra quem ficou,/E a bênção do conforto a quem chorou! (bis)
A paz entre as Igrejas e nas religiões,/E a bênção da irmandade entre as nações! (bis)
A paz pra toda a terra e a terra ao lavrador,/E a bênção da fartura e do louvor. (bis)

Mãe do Céu Morena

Mãe do céu morena, Senhora da América Latina,/De olhar e caridade tão divina, de cor igual à cor de tantas
raças./Virgem tão serena, Senhora destes povos tão sofridos,/Patrona dos pequenos e oprimidos, derrama sobre
nós as tuas graças.

Derrama sobre os jovens tua luz; aos pobres vem mostrar o teu Jesus;/Ao mundo inteiro, trazer o teu amor de
Mãe./Ensina quem tem tudo a partilhar; ensina quem tem pouco a não cansar./E faze o nosso povo caminhar
em paz.
Derrama a esperança sobre nós; ensina o povo a não calar a voz;/Desperta o coração de quem não acordou;/En-
sina que a justiça é condição de construir um mundo mais irmão./E faze o nosso povo conhecer Jesus.

(Cf. http://www.youtube.com/watch?v=1DcEGaWGvbE, acessado em 6/5/2011.)

Cantos
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Não Me Chames de Estrangeiro (Rafael Amor)

Não me chames de estrangeiro, só porque nasci muito longe,/Ou porque tem outro nome essa terra
donde venho.
Não me chames de estrangeiro, porque foi diferente o seio/Ou porque ouvi na infância outros contos
noutras línguas.
Não me chames estrangeiro se no amor de uma mãe/Tivemos a mesma luz nesse canto e nesse beijo/Com que
nos sonham iguais nossas mães contra o seu peito.

Não me chames estrangeiro, nem perguntes donde venho;/É melhor saber aonde vamos e aonde nos
leva o tempo.
Não me chames estrangeiro, porque o teu pão e o teu fogo/Me acalmam a fome e o frio, e me convida
o teu teto.
Não me chames estrangeiro; teu trigo é como o meu trigo,/Tua mão é como a minha, o teu fogo como o meu
fogo,/E a fome nunca avisa: vive a mudar de dono...

Não me chames estrangeiro; olha-me nos olhos/Muito para lá do ódio, do egoísmo e do medo,/E verás que
sou um homem, não posso ser estrangeiro.

(Cf. http://www.youtube.com/watch?v=Mb_qyN-zTgc, acessado em 6/5/2011.)

Nossa Alegria

1. Nossa alegria é saber que um dia/Todo este povo se libertará:/Pois Jesus Cristo é o senhor do mundo,/Nossa
esperança realizará...
2. Jesus manda libertar os pobres,/E ser cristão é ser libertador:/Nascemos livres para crescer na vida,/Não pra
ser pobre nem viver na dor...
3. Vendo no mundo tanta coisa errada,/O povo pensa em desanimar:/Mas quem tem fé sabe que está com
Cristo,/Tem esperança, e força pra lutar...
4. Não digas nunca que Deus é culpado,/Quando na vida o sofrimento vem:/Vamos lutar que o sofrimento
passa,/Pois Jesus Cristo já sofreu também...
5. Libertação se alcança no trabalho,/Mas há dois modos de se trabalhar:/Há quem trabalha escravo do di-
nheiro,/Há quem procura o mundo melhorar...
6. E pouco a pouco o tempo vai passando,/A gente espera a libertação:/Se a gente luta, ela vai chegando,/Se
a gente para, ela não chega não...

(Cf. http://www.abmp3.com.br/busca/nossa+alegria+é+saber+que+um+dia, acessado em
6/5/2011.)
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Missão é Preservar a Amazônia
dos Seus Inimigos Internos e Externos: 

Amazônia, a Próxima Vítima?

Cantos sugeridos: “Baião das Comunidades” ou “Mãe do Céu Morena”.

Olhar a realidade

Dirigente: Hoje vamos falar da Ama-
zônia, esse imenso e bonito jardim,
que Deus deu de presente a todos
nós.

Leitor 1: “A Amazônia é um
dos maiores, diversos, complexos e
ricos biomas do mundo. Ela ocupa
uma área de 7,01 milhões de km2,
e corresponde a 5% da superfície
da Terra, 40% da América do Sul, 59% do
Brasil. Contém 20% da água doce não congelada, e
80% da água disponível no território brasileiro. Abriga
34% das reservas mundiais de florestas, e uma gigantesca
reserva de minérios. Cerca de 30% de todas as espécies de fauna e flora do
mundo encontram-se nessa região.

Leitor 2: Mas a maior riqueza da Amazônia é, sem dúvida, o seu povo,
ou melhor, seus povos: indígenas, ribeirinhos, quilombolas, migrantes... La-
mentavelmente também esta é a riqueza mais ameaçada.

8° Dia
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Leitor 1: O êxodo do campo para a cidade, de modo especial,
para as capitais, continua. Muitos ribeirinhos deixam seus lugares de
origem, e migram para a cidade em busca de melhores condições de
vida. O povo nas periferias vive em condições precárias, sem ne-
nhuma assistência do Estado, diariamente vítimas da violência que
atinge, sobretudo, os jovens. Roubos, assaltos, sequestros são cada
vez mais comuns. A desestruturação familiar, o desemprego, as frus-
trações aumentam os casos de violência doméstica que levam à perda
do sentido de vida.

Leitor 2: As drogas pesadas têm na Amazônia seus “maiores corredores”
para o mundo. Os pequenos traficantes, jovens e pobres, lotam os presídios,
enquanto que os grandes andam impunes e soltos. Os planos do Governo
de combate ao narcotráfico são insuficientes, e a polícia está despreparada
para este tipo de ação.

Leitor 1: A violência no campo continua ceifando vidas de índios e co-
lonos. São frequentes os casos de trabalho escravo. Quem luta em defesa da
justiça e dos direitos humanos muitas vezes é ameaçado e corre risco de
morte.

Leitor 2: A Amazônia sofre por causa de um modelo econômico que
privilegia o lucro, acima da vida do povo e do respeito à natureza: desmata-
mento, queimadas, agronegócio, a invasão das madeireiras e mineradoras.
Os grandes projetos são decididos fora da Amazônia, visando interesses que
não beneficiam o povo da região.

Leitor 1: O futuro da região está ameaçado pela incompatibilidade do
modo de vida do povo com o modelo capitalista neoliberal e seus “produtos”:
hidroelétricas, mineração, extração predatória das madeireiras, garimpeiros,
fazendas, empresas de agronegócio...

Escutar a Palavra de Deus

Leitor: Evangelho de Jesus Cristo segundo João (Jo 2,13-21).

Para refletir: Tem algo a ver este gesto de Jesus com a Amazônia?
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Alguém já fez algo

Dorothy Estava Só, e com Medo...

No dia 12 de fevereiro de
2005 a Ir. Dorothy Stang foi as-
sassinada com seis tiros, no Mu-
nicípio de Anapu, no Pará. Tinha
73 anos. No livro The Greatest
Gift (A Grande Entrega) podemos
ler o relato da última noite da
missionária.

10 de fevereiro de 2005:
Deitada em sua rede, Dorothy
puxou o mosquiteiro bem
próximo a si e se preparava
para dormir. Sentia-se can-
sada e velha, e suas costas doíam. Sentiu-se subitamente só. E com
medo.

Houve uma batida à porta, mas Dorothy parecia não ter ouvido. Minutos
depois ela abriu os olhos e olhou para o rosto ansioso de sua única compa-
nheira naquela noite, a Ir. Nelda.

– Qual o problema? – perguntou Nelda, com os olhos escuros brilhando
de preocupação.

– Eles vão me matar – disse Dorothy, subitamente calma. Eu sei que eles
vão me matar.

Nelda buscou a mão de Dorothy sob o mosquiteiro. O que poderia
dizer? Ela chegara a Anapu apenas há três dias; mal conhecia Dorothy, e orava
desesperadamente por orientação.

– Isso é porque a senhora é uma santa – disse ela.
Dorothy sorriu através das lágrimas, e apertou a mão de Nelda. As duas

mulheres sentaram-se em silêncio juntas, enquanto os minutos passavam.
Dorothy fungou, secou os olhos com a ponta do lençol.

– Não se preocupe, Nelda – disse ela, conseguindo sorrir. Ninguém teria
a coragem de matar uma mulher velha como eu.

Dorothy não percebeu quando Nelda saiu de mansinho do quarto. Ela
se virou e dormiu.

Ir. Dorothy Stang
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Dirigente: A Irmã Dorothy tinha grande admiração pela Criação. Dizia:
“A morte da floresta é o fim de nossas vidas.” O que podemos aprender
com ela?

O que podemos fazer

Forno Solar

Muitos países do sul do mundo sofrem com a seca e a inclemência do
Sol. Mas o Sol pode ser também um aliado dos pobres.

Para cozinhar, as famílias das zonas rurais despro-
vidas de recursos financeiros costumam recolher lenha
nas proximidades de suas casas. Com o passar do tempo,
a lenha fica cada vez mais distante das residências, obri-
gando as mulheres (sobretudo as meninas) a gastar muito
tempo para buscá-la. E o uso desse tipo de com-
bustível provoca grande desmatamento.

Um dia alguém inventou o forno solar

O forno solar consiste numa caixa retangular,
com uma tampa envidraçada ou com plástico transpa-
rente resistente à radiação solar. A tampa, refletora, encar-
rega-se de concentrar a radiação dentro da caixa. Quando essa
radiação entra na caixa ela é absorvida pelo seu fundo, pintado de preto. Este
aparelho atinge a temperatura necessária para cozinhar qualquer alimento.

Vantagens: energia gratuita e abundante, ausência de chamas, fumaça,
poluição atmosférica, incêndios e explosões. O preço da instalação não chega
a duzentos reais e sua manutenção tem custo mínimo. Ninguém precisa des-
matar para conseguir lenha.

Em Namaacha (Moçambique) há falta de água e de lenha. Nesta cidade
desenvolvi uma atividade no Centro Juvenil Dom Bosco, onde dei algumas
aulas de inglês e de violão, ensinei a construir “fogões poupa-lenhas”, reci-
clando materiais, e ainda fiz, com a ajuda de muitos amigos, dois fogões so-
lares e um forno solar com artesanato local. Levei esses fogões até escolas
de Namaacha, e também fui ensinar em escolas salesianas na Moamba e Ma-
puto, onde fui muito bem recebido. Os fogões e fornos solares já têm uma
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história de 30 anos em algumas regiões do planeta e, por isso, as soluções
mais econômicas e eficientes já estão identificadas. Hoje, quando o desflo-
restamento parece não ter limites, e as dificuldades econômicas ainda são
muito graves na África, fazer cozinhas solares poderá equilibrar um pouco a
situação. (João Gonçalves, missionário leigo em Moçambique.)

Partilha

1. (Se tiver sido utilizado o DVD.) O que mais chamou a atenção no DVD.
Por quê?

2. Como pôr em prática o que ouvimos e conversamos hoje?
3. O que estamos fazendo para preservar a Amazônia? (Ideia: Missão é

preservar.)

Com a força que vem de Deus

Dirigente: Jesus entrou no templo, e ficou escandalizado ao ver que a
casa do Pai tinha sido transformada em casa de comércio. Também a Ama-
zônia está sendo submetida à mais cruel profanação. Vamos rezar:

Todos: Não queremos que Amazônia se torne terra de negócios.

Leitor: Os povos da Amazônia precisam de melhor distribuição da terra,
da água e dos espaços urbanos...

Leitor: Há entidades que lutam pela preservação do meio ambiente e
para o desenvolvimento sustentável da Amazônia...

Leitor: É preciso ajudar as populações mais frágeis e ameaçadas pelo
desenvolvimento predatório, e apoiá-las em seus esforços para conseguir
uma vida digna...

Leitor: É preciso promover modelos de desenvolvimento alternativo, que
se fundamenta no Evangelho da justiça, da solidariedade e do destino uni-
versal dos bens...

Leitor: É preciso continuar as denúncias diante dos grandes projetos
governamentais ou grupos econômicos que não respeitam as populações
locais...

(Completar espontaneamente.)
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O Espírito do Senhor

O Espírito do Senhor repousa sobre mim;/O Espírito do Senhor me escolheu, me enviou.

1. Para dilatar o seu Reino entre as nações,/Para anunciar a Boa-Nova entre os pobres./Para proclamar a alegria
e a paz:/Exulto de alegria em Deus meu Salvador.
2. Para dilatar o seu Reino entre as nações,/Consolar os corações esmagados pela dor./Para proclamar sua
Graça e Salvação,/E acolher quem sofre e chora sem apoio e sem consolo.
3. Para dilatar o seu Reino entre as nações,/Para anunciar libertação e Salvação./Para anunciar seu amor e seu
perdão,/Para celebrar sua glória entre os povos.

(Cf. http://www.abmp3.com.br/busca/o+espírito+do+senhor+repousa+sobre+mim, acessado em
6/5/2011.)

A Construção do Plano (Benedito Prado)

1. Não é esta aí a natureza que eu quis,/Que tomba indefesa, perdendo a beleza,/Trazendo a tristeza na terra
que eu fiz.
2. Na é esta aí a terra que eu quis,/Desfeita em pedaços por grandes ricaços,/Por mãos criminosas de homens,
que eu fiz.
3. Não é este aí o homem que eu quis,/Que vive oprimido, que anda perdido,/Que cai abatido no mundo que
eu fiz.
4. Não é esta aí a Igreja que eu quis,/Formada por gente parada, isolada,/Bem pouco engajada no mundo que
eu fiz.
5. Será que eu falhei? Me digam vocês./Será que eu pus muita água no mar?/Será que o calor do meu Sol a
queimar?/Se acaso é assim, perdão, eu errei!...
6. Agora eu lhes digo, o mundo que eu quis:/As estrelas não brigam, o Sol não se afasta,/O mar não soçobra
na terra que eu fiz.
7. Agora eu lhes digo a terra que eu quis:/Sem ódio, nem guerra, sem tanta injustiça/Que fere meu filho, o
homem que eu fiz.
8. Agora eu lhes digo o homem que eu quis:/Um homem liberto, fraterno e aberto,/Fazendo da vida um canto
feliz.
9. Agora eu lhes digo a Igreja que eu quis:/Com gente empenhada, que luta à procura/De um mundo fraterno
do jeito que eu quis.
10. 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!...

(Cf. http://www.youtube.com/watch?v=89DcHlVIEFc, acessado em 6/5/2011.)

Cantos
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Missão é Anunciar Jesus Cristo Ressuscitado, Re-
dentor das Pessoas e das Coisas: Compromisso

para 365 Dias por Ano

Cantos sugeridos: “Nossa Alegria” ou “Quando o Dia da Paz Renascer”.

Olhar a realidade

Dirigente: O Papa Bento XVI, como costuma fazer todos os anos, es-
creveu uma Mensagem para o Dia Mundial das Missões. Neste último encon-
tro da nossa Novena, vamos ler, meditar nas palavras do Papa, e rezar.

Em sua Mensagem, o Papa recorda o compromisso de levar a todos o
anúncio do Evangelho “com o mesmo zelo dos primeiros cristãos”.

Por que essa necessidade?

Leitor 1: Porque “a Missão do
Cristo-Redentor, confiada à Igreja, ainda
está longe de ser concluída...”

Leitor 2: Porque “uma visão geral
da humanidade mostra que tal Missão
está ainda no começo, e que devemos
nos empenhar inteiramente ao seu ser-
viço”.

Leitor 1: Porque “não podemos
permanecer tranquilos com o pensa-
mento de que, após dois mil anos, ainda

9° Dia



existem pessoas que não conhecem Cristo, e que ainda não ouviram a sua
mensagem de Salvação”.

Leitor 2: Porque “aumenta o número daqueles que, embora tenham re-
cebido o anúncio do Evangelho, já o esqueceram e abandonaram”.

Leitor 1: Porque está em andamento uma mudança cultural “que leva a
uma mentalidade e a um estilo de vida que prescindem da mensagem do
Evangelho, como se Deus não existisse”.

Dirigente: Por outro lado, continua o Papa, “o anúncio do Evangelho é
o serviço mais valioso que a Igreja pode prestar à humanidade e a cada pes-
soa”. Nós concordamos com isso? (Conversar.)

Dirigente: E também, continua o Papa, “o anúncio do Evangelho vivifica
a vida da Igreja, o seu fervor, o seu espírito apostólico”. Nós concordamos
com isso? (Conversar.)

Dirigente: Finalmente, continua o Papa, o anúncio do Evangelho “renova
os métodos pastorais” da Igreja. Nós concordamos com isso? (Conversar.)

Dirigente: Finalmente, conclui o Papa, “é doando a fé, que ela se forta-
lece”. Nós concordamos com isso? (Conversar.)

A Palavra de Deus ilumina-nos

Dirigente: Todos os que encontraram o Senhor Ressuscitado sentiram
a necessidade de dar a notícia aos outros, como fizeram os dois discípulos
de Emaús. Eles, depois de reconhecerem o Senhor ao partir o pão, “naquela
mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde encontraram
reunidos os Onze e os outros discípulos”, e “contaram o que tinha acontecido
no caminho” (Lc 24,33-34). Quem acredita em Cristo vivo, não fica parado:
parte em Missão. E nós?

Ninguém fique esquecido...

Os destinatários do anúncio do Evangelho são todos os povos.
A Igreja “é, por sua natureza, missionária, visto que tem a sua origem,

segundo o desígnio de Deus-Pai, na Missão do Pai, do Filho e do Espírito
Santo”.

Esta é “a graça e a vocação própria da Igreja”, a sua identidade mais pro-
funda. “Ela existe para evangelizar.”

“Consequentemente, ela nunca pode fechar-se em si mesma”, mas deve
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fazer-se “presente a todos os homens e a todos os povos, para conduzi-los
à fé em Cristo”.

O que precisamos fazer

Dirigente: (Pede a cada um dos presentes que escolha entre os itens lista-
dos abaixo o que mais lhe parece importante para sua vida.)

n O Evangelho não é propriedade exclusiva de quem o recebeu, mas é um
dom a partilhar, uma boa notícia a ser comunicada.

n E este dom-compromisso é confiado não somente a alguns, mas a todos
os batizados.

n A atenção e cooperação na obra evangelizadora da Igreja no mundo
não podem ser limitadas a alguns momentos ou ocasiões especiais.

n Também não podem ser consideradas como uma das muitas atividades
pastorais.

n A dimensão missionária da Igreja é essencial e, portanto, deve estar sem-
pre presente.

n O Dia Mundial das Missões não é um momento isolado durante o ano,
mas uma valiosa oportunidade para parar e refletir em como responder
à vocação missionária, uma resposta essencial para a vida da Igreja.

n Atenção especial por parte da animação missionária sempre foi dada à
solidariedade.

n Este é um dos objetivos do Dia Mundial das Missões, que, por meio das
Pontifícias Obras Missionárias, pede ajuda para a realização das tarefas
da evangelização nos territórios de Missão.

n Trata-se de criar instituições necessárias para estabelecer e fortalecer a
Igreja por meio dos catequistas, seminaristas, sacerdotes.

n Também contribuir para a melhoria das condições de vida das pessoas
nos países onde assolam os fenômenos da pobreza, desnutrição, so-
bretudo infantil, doenças, falta de serviços de saúde e educação. Isso
também faz parte da Missão da Igreja.

n Anunciando o Evangelho, a Igreja preocupa-se com a vida humana em
seu sentido mais amplo.

n Não é aceitável que a evangelização feche os olhos diante das questões
relativas à promoção humana, a justiça, a libertação de todas as formas
de opressão.
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n Ignorar os problemas temporais da humanidade seria “esquecer a lição
que vem do Evangelho sobre o amor ao próximo que está sofrendo e
os necessitados”.

n Por meio da participação corresponsável na Missão da Igreja, o cristão
torna-se construtor da comunhão, da paz, da solidariedade que Cristo
nos deu.

n Os desafios que a Igreja encontra chamam os cristãos a caminhar junto
com os outros; e a Missão é parte integrante desse caminho com todos.

Com a força que vem de Deus

Dirigente: Unidos a todos os nossos irmãos e irmãs espalhados pelo
mundo, rezemos com as palavras do Apocalipse:

1. Eu, João, “vi então um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e
a primeira terra passaram, e o mar já não existe”.

Todos: Vem, Senhor Jesus!

2. “Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, de junto
de Deus, vestida como noiva enfeitada para o seu esposo.”

3. “Então, ouvi uma voz forte que saía do trono e dizia: ‘Esta é a morada
de Deus-com-os-homens. Ele vai morar junto deles. Eles serão o seu
povo, e o próprio Deus-com-eles seu Deus.’”

4 E Deus “enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá
mais, e não haverá mais luto, nem grito, nem dor, porque as coisas an-
teriores passaram”.

5. “Aquele que está sentado no trono disse: ‘Eis que faço novas todas as
coisas.’”

6. Na cidade de Deus não vi santuário, “pois seu Santuário é o próprio Se-
nhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro”.

7. E “a cidade não precisa de sol nem de lua que a iluminem, pois a glória
de Deus é a sua luz e a sua lâmpada é o Cordeiro”.

8. “Suas portas não precisam ser fechadas cada dia, pois já não haverá
noite.”

9. “Nunca mais entrará nela o que é impuro, nem alguém que pratique a
abominação e a mentira. Entrarão nela somente os que estão inscritos
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no livro da vida do Cordeiro.”
10. “Ele me mostrou um rio de água vivificante, o qual brilhava como cristal.

O rio brotava do trono de Deus e do Cordeiro.”
11. “No meio da praça e em ambas as margens do rio cresce a árvore da

vida, frutificando doze vezes por ano, produzindo cada mês o seu fruto,
e sua folhas servem para curar as nações.”

12. “Não haverá mais noite: não se precisará mais da luz da lâmpada, nem
da luz do sol, porque o Senhor Deus vai brilhar sobre eles e eles reinarão
por toda a eternidade.” (Cf. Ap, cap. 21 e 22.)
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O Senhor Me Chamou a Trabalhar

1. O Senhor me chamou a trabalhar: a messe é grande a ceifar./A ceifar, o Senhor me chamou. Senhor, aqui
estou!

Vai trabalhar pelo mundo afora,/Eu estarei até o fim contigo!/Está na hora, o Senhor me chamou./Senhor,
aqui estou!

2. Dom de amor é a vida entregar, falou Jesus e assim o fez./Dom de amor é a vida entregar: chegou a minha
vez!
3. Teu irmão à tua porta vem bater: não vás fechar teu coração./Teu irmão a teu lado vem sofrer: vai logo so-
correr!
4. Todo bem que na terra alguém fizer, Jesus, no céu, vai premiar./Cem por um, já na terra ele vai dar; no céu
vai premiar.

(Cf. http://www.youtube.com/watch?v=2j-UDeRwBfk, acessado em 6/5/2011.)

Cantos
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Ó Trindade, Vos Louvamos

Ó Trindade, vos louvamos, vos louvamos pela vossa comunhão!/Que esta mesa favoreça, favoreça nossa comunicação!

1. Contra toda tentação da ganância e do poder,/Nossas bocas gritem juntas/A Palavra do viver!
2. Na montanha, com Jesus, no encontro com o Pai,/Recebemos a mensagem:/“Ide ao mundo e o transformai!”
3. Deus nos fala na história e nos chama à conversão:/Vamos ser palavras vivas/Proclamando a Salvação!

(Cf. http://www.grupodecantonsa.net/comunhao/82-o-trindade-vos-louvamos, acessado em 6/5/2011.)

Oração pela Messe (Pe. Zezinho)

Poucos os operários, poucos trabalhadores,/E a fome do povo aumenta mais e mais./És o Senhor da messe,
ouve esta nossa prece,/Põe sangue novo nas veias da tua Igreja.

1. Falta pão, porque falta trigo; falta trigo, porque não semeiam./E faltam semeadores, porque ninguém foi lá fora cha-
mar./Falta fé, porque não se ouve; não se ouve, porque não se fala;/E falta este jeito novo de levar luz e de profetizar.
2. Falta gente pra ir ao povo, descobrir por que o povo se cala./Pastores e animadores pra incentivar o teu povo
a falar./Falta luz, porque não se acende; não se acende, porque faltam sonhos;/E falta este jeito novo de levar
luz e falar de Jesus.

(Cf. http://www.youtube.com/watch?v=2kKpgD_b3K, acessado em 6/5/2011.)

Tu És, Senhor, o Meu Pastor (Pe. Zezinho)

1. Pelos prados e campinas verdejantes, eu vou;/É o Senhor que me leva a descansar./Junto às fontes de águas
puras, repousantes, eu vou;/Minhas forças o Senhor vai animar.

Tu és, Senhor, o meu Pastor,/Por isso nada em minha vida faltará. (2x)

2. Nos caminhos mais seguros, junto dele, eu vou;/E pra sempre o seu nome eu honrarei./Se eu encontro mil
abismos, nos caminhos, eu vou;/Segurança sempre tenho em suas mãos.
3. Ao banquete em sua casa, muito alegre, eu vou;/Um lugar em sua mesa me preparou./Ele unge minha
fronte e me faz ser feliz;/E transborda a minha taça em seu amor.
4. Bem à frente, do inimigo, confiante, eu vou;/Tenho sempre o Senhor junto de mim./Seu cajado me protege,
e eu jamais temerei;/Sempre junto do Senhor eu estarei.
4. Com alegria e esperança, caminhando, eu vou;/Minha vida está sempre em suas mãos./E na casa do Senhor,
eu irei habitar/E este canto para sempre irei cantar.

(Cf. http://www.youtube.com/watch?v=DaI-IFva_ls, acessado em 6/5/2011.)
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Prova de Amor

Prova de amor maior não há/Que doar a vida pelo irmão!

1. Eis que eu vos dou/O meu novo mandamento:/“Amai-vos uns aos outros/Como eu vos tenho amado.”
2. Vós sereis os meus amigos,/Se seguirdes meu preceito:/“Amai-vos uns aos outros/Como eu vos tenho amado.”
3. Como o Pai sempre me ama,/Assim também eu vos amei:/“Amai-vos uns aos outros/Como eu vos tenho amado.”

(Cf. http://www.youtube.com/watch?v=JCylifM-KMI, acessado em 6/5/2011.)

Quem É Que Vai nesta Barca de Jesus?

Quem é que vai? Eu vou. Eu vou./Quem é que vai? Nós vamos. Nós vamos./Quem é que vai nesta barca de
Jesus? Quem é que vai?

1. Tem muita gente... esperando por você./A caminhar... esperando por você./Todos cantando... esperando por
você./Juntos com Jesus... esperando por você./E tem lugar... esperando por você./Para sentar... esperando por
você./A barca está... esperando por você./Para partir... esperando por você.
2. Jesus está... esperando por você./Com um sorriso... esperando por você./A caminhar... esperando por
você./Com a multidão... esperando por você./A sua mão... esperando por você./A acenar... esperando por
você./Chamando vem... esperando por você./De coração... esperando por você.

(Cf. http://www.youtube.com/watch?v=jbaKND10PUA, acessado em 6/5/2011.)

Sai da Tua Terra

Sai da tua terra e vai,/Aonde te mostrarei.

1. Abraão, é uma loucura, se tu partes,/Abandonas tua casa./O que esperas encontrar ?/A estrada é sempre a
mesma,/Mas a gente diferente te é inimiga,/Onde esperas tu chegar./O que tu deixas, já bem conheces,/Mas
o teu Deus, o que te dá?/“Um povo grande, a terra e a promessa.”/Palavra do Senhor!
2. A rede está na praia abandonada,/Pois aqueles pescadores/Já seguiram a Jesus./E, enquanto caminhavam
pensativos,/No silêncio, uma pergunta/Nasce em cada coração:/O que deixastes, já bem conheces,/Mas o teu
Deus o que te dá?/“O cêntuplo e mais a eternidade.”/Palavra de Jesus!
3. Partir não é tudo, certamente,/Há quem parte e nada dá,/Busca só sua liberdade./Partir, mas com fé no seu
Senhor,/Com um amor aberto a todos,/Leva ao mundo a Salvação... O que deixaste, já bem conheces,/O que
tu levas é muito mais:/“Pregai entre os povos o Evangelho.”/Palavra de Jesus!

Sai da tua terra e vai,/Aonde te mostrarei./Sai da tua terra e vai,/Contigo sempre estarei!
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Quando o Dia da Paz Renascer (Pe. Zezinho)

Vai ser tão bonito se ouvir a canção/Cantada de novo;/No olhar do homem, a certeza do irmão;/Reinado do
povo.

1. 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!
2. Quando as armas da destruição/Destruídas em cada nação,/Eu vou sonhar!/E o decreto que encerra a opres-
são,/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!

(Cf. http://letras.terra.com.br/padre-zezinho/1313855, acessado em 6/5/2011.)

Vence a Tristeza (Zé Vicente)

Vence a tristeza, enxuga o pranto, ó meu povo;/Vem cantar um canto novo./O Deus da vida aqui está!

1. Quem ama a Deus e está unido ao seu irmão,/Não há por que ficar com medo e sem saber/O que vai ser do
mundo amanhã,/Quem da fome vai sobreviver:/Está em nós a luz do amor que vai vencer.
2. O pobre grita e o seu grito não é em vão,/E cada esforço em nome dele vai valer./É por isso que vou cantar.
Deus amigo me escuta e me vê:/Semente boa está na terra, e vai nascer.
3. Como é bonito, ó meu Deus, a terra, o mar,/A flor, o pássaro e uma mão plantando a Paz./Tudo é nosso, e
nós somos irmãos, o futuro é a gente que faz:/Deus é amor, e quem ama sempre é capaz.

(Cf. http://letras.terra.com.br/ze-vicente/1856255, acessado em 6/5/2011.)



Observatório do Clima:
www.oc.org.br

Greenpeace:
www.greenpeace.org.br

Centro de Estudos em Sustentabilidade (FGV):
www.fgv.br/ces

Ministério do Meio Ambiente:
www.mma.gov.br

Amigos da Terra – Amazônia Brasileira:
www.amigosdaterra.org.br – www.amazonia.org.br

Associação de Proteção a Ecossistemas Costeiros (Aprec):
www.aprec.org.br

Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida (Apremavi):
www.apremavi.org.br

Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab): 
www.coiab.com.br

Conservação Internacional Brasil:
www.conservation.org.br

Sites de Interesse Ecológico

Instituto de Estudos Socioambientais do Sul da Bahia (Iesb): 
www.iesb.org.br

Instituto Centro de Vida (ICV):
www.icv.org.br

Instituto Ecoar para Cidadania:
www.ecoar.org.br

Instituto Ecológica:
www.ecologica.org.br

Instituto Socioambiental (ISA):
www.socioambiental.org

Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam):
www.ipam.org.br

SOS Amazônia:
www.sosamazonia.org.br

SOS Mata Atlântica:
www.sosmatatlantica.org.br

WWF Brasil:
www.wwf.org.br

(A/c de Pe. Jaime Patias, IMC)
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