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ORAÇÃO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2011 CNBB
SENHOR DEUS, NOSSO PAI E CRIADOR.
A BELEZA DO UNIVERSO REVELA A VOSSA GRANDEZA,
A SABEDORIA E O AMOR COM QUE FIZESTES TODAS AS
COISAS,
E O ETERNO AMOR QUE TENDES POR TODOS NÓS.
PECADORES QUE SOMOS, NÃO RESPEITAMOS A VOSSA
OBRA,
E O QUE ERA PARA SER GARANTIA DA VIDA ESTÁ SE
TORNANDO AMEAÇA.
A BELEZA ESTÁ SENDO MUDADA EM DEVASTAÇÃO,
E A MORTE MOSTRA A SUA PRESENÇA NO NOSSO
PLANETA.
QUE NESTA QUARESMA NOS CONVERTAMOS
E VEJAMOS QUE A CRIAÇÃO GEME EM DORES DE
PARTO,
PARA QUE POSSA RENASCER SEGUNDO O VOSSO PLANO
DE AMOR,
POR MEIO DA NOSSA MUDANÇA DE MENTALIDADE E DE
ATITUDES.
E, ASSIM, COMO MARIA, QUE MEDITAVA A VOSSA PALAVRA
E A FAZIA VIDA,
TAMBÉM NÓS, MOVIDOS PELOS PRINCÍPIOS DO
EVANGELHO,
POSSAMOS CELEBRAR NA PÁSCOA DO VOSSO FILHO,
NOSSO SENHOR,
O RESSURGIMENTO DO VOSSO PROJETO PARA TODO O
MUNDO.

AMÉM.
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ORIENTAÇÕES PRÁTICAS

• Não esquecer que a Quaresma é um tempo privilegiado de
conversão pessoal, comunitário e social muito importante para as
famílias e para a Igreja.
• A Quaresma não tem finalidade em si mesma, ou seja, o centro
dela é nos preparar para a celebração da Paixão, Morte e Ressurreição
de Jesus Cristo, acontecida e acontecendo nos dias de hoje.
• O cuidado com a vida do planeta, com a vida de todos e de todas
é tarefa de cada um de nós. Esse cuidado passa por pequenos gestos
e sinais cotidianos. Eles são sempre muito intensos e significativos.
• É importante ir ao encontro daquelas famílias que estão afastadas da
comunidade ou que estão precisando de uma visita da comunidade.
• Marcar com antecedência a casa das famílias que serão ser visitadas
pelo grupo.
• Cada dia fazer a apresentação, de forma bem carinhosa, das
pessoas que estão participando pela primeira vez.
• Seguir as Instruções para cada encontro levando sempre em conta
a realidade do grupo.
• Cada Encontro precisa ser bem preparado com antecedência
e deverá ser enriquecido com a criatividade e a realidade da
comunidade.
• A Oração Inicial de cada dia é aquela mesma da Campanha da
Fraternidade.
• O Gesto Concreto deverá ser pensado com muito carinho e
cuidado. Ele deverá ser assumido não apenas durante a Quaresma,
pois a Campanha da Fraternidade não termina agora, mas continuará
sempre.
• A escolha do Gesto Concreto poderá ser feita apenas pelo grupo,
mas poderá ser uma decisão em nível de Comunidade ou Paróquia.
• O importante no Gesto Concreto é que as pessoas se sintam, de
forma bem concreta, comprometidas com a reflexão feita e com o
apelo de conversão que a Quaresma e a Campanha da Fraternidade
trazem.
• A maioria dos cantos está no livro “Cantai ao Senhor” da
Arquidiocese. Aqueles que a comunidade não conseguir cantar poderão
ser substituídos por outro na mesma linha.
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APRESENTAÇÃO
A Solenidade da Páscoa do Senhor se aproxima! Estamos no tempo
de nos prepararmos para celebrá-la de forma bem intensa.
Como batizados e batizadas, deveremos entrar neste Tempo da
Quaresma com o espírito aberto para a Graça do Senhor. Deixemos
ressoar em nosso coração essa melodia: “Eis o tempo de conversão!
Eis o dia da Salvação! Ao Pai voltemos juntos andemos. Eis o tempo
de conversão!”
A Campanha da Fraternidade 2011 que chega até nós, tem como
tema: “Fraternidade e a vida no planeta” e Lema: “A criação geme
em dores de parto”. Nesta Quaresma, ela faz eco ao clamor da
humanidade e do planeta, que grita e geme em dores de parto, na
esperança e na certeza de que a morte não tem a última palavra. A
Vida vai prevalecer, o amor vai vencer o ódio e superar o pecado.
Além das Celebrações Litúrgicas, o Círculo Bíblico é um espaço
privilegiado de reflexão, oração, esperança e convite à conversão
para todas as pessoas que dele participam.
Ao entregarmos às Comunidades esse material, preparado com
zelo e carinho, a Equipe do CEBI-ES, louva e bendiz a Deus pela
celebração dos 25 anos a serviço da Leitura Popular da Bíblia, no
estado do Espírito Santo.
Acreditamos que essa parceria com a Igreja Católica Apostólica
Romana, é muito importante. Mas ela é apenas um pequeno sinal.
Ainda necessitamos unir outras forças nesse trabalho e nesse
compromisso de participarmos de forma bem ativa, consciente
e concreta da Obra do Criador, agora de maneira mais firme e
responsável.
Queira Deus que venhamos a nos converter um pouco mais neste
tempo, para que a vida prevaleça em nosso meio.
Bom trabalho a todos e todas,
Bráz Adelque Luchü
Equipe de Redação e Elaboração
CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2011
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CÍRCULO BÍBLICO - CF 2011
1º ENCONTRO
TEMA: CUIDAR DO PLANETA É MISSÃO DE
TODOS NÓS
1 - PREPARANDO O AMBIENTE
Colocar em destaque: Bíblia, cartaz ou tema da Campanha da
Fraternidade 2011, planta verde, galho seco, vasilha com água
limpa, vasilha com água suja, terra.
2 - ACOLHIDA
Acolhida pode ser feita, espontaneamente, por alguém da casa
ou pelo/a animador/a. Como este é o primeiro encontro é bom
que as pessoas se apresentem. Em seguida pode-se cantar “Que
bom que você veio”.
CANTO: HINO CF/2011
03 - SAUDAÇÃO INICIAL
Animador/a – Irmãos e irmãs, saudemos a Trindade Santa: Em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém (pode ser
cantado)
04 - INTRODUÇÃO
Leitor/a: Iniciamos hoje o Círculo Bíblico da Campanha da
Fraternidade 2011 que tem como tema: “Fraternidade e a vida no
planeta” e Lema: “A criação geme em dores de parto”.
Animador/a: Começando dentro da Quaresma, a Campanha
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da Fraternidade é sempre um convite à uma conversão contínua
e constante, levando em conta algum aspecto fundamental da
vida humana.

Leitor/a: A Campanha da Fraternidade deste ano quer abordar a
vida no planeta, destacando os diversos aspectos do aquecimento
global, as mudanças climáticas e suas diversas conseqüências.
05 - PARTILHANDO A VIDA
Animador/a – Vivemos num acelerado processo de destruição
da natureza e do mundo. O planeta grita por socorro. Somos
chamados a recriar este mundo, a cultivar e cuidar da criação.
Olhando para os objetos em destaque vamos conversar um
pouquinho sobre o que eles nos lembram.
Como está a vida em nosso planeta - na cidade e no interior /
campo?
06 - ORAÇÃO INICIAL (CF 2011)
07 - SITUANDO O TEXTO BÍBLICO
Leitor/a – O texto que vamos refletir hoje é do livro do Gênesis.
No capítulo 2 encontramos um relato da criação que nos apresenta
a experiência do povo do campo, da roça. É o segundo relato de
criação que temos na Bíblia.
Leitor/a – Não se tem a data exata da escrita do texto. Alguns
autores situam essa narrativa no 8º século a.E.C. (antes da Era
Comum). Sabemos, no entanto, que o texto passou por várias
reescritas até chegar na elaboração que temos hoje em nossas
Bíblias.
CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2011
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CANTO: Ai de mim se eu não disser (n. 350)
08 - TEXTO BÍBLICO: Gn 2,4b-25
09 - PARTILHANDO A PALAVRA
Animador/a – Vamos fazer um momento de silêncio para
interiorizarmos a Palavra que acabamos de ouvir.
a) O que mais chamou a sua atenção no texto?
b) Qual é a relação entre Deus e o ser humano que o texto
apresenta?
c) Qual a responsabilidade do homem e da mulher perante a
criação de Deus, no texto bíblico e nos dias de hoje?
10 - GESTO CONCRETO
Leitor/a – A Campanha da Fraternidade 2011 nos apresenta a
relação que existe entre o ser humano, a natureza e todo o meio
ambiente. Vamos pensar: o que podemos fazer de concreto em
nossa comunidade como compromisso para cuidar da natureza,
do meio ambiente, da água, e do planeta? O que mais afeta a nossa
realidade? No próximo encontro vamos recolher as sugestões.
11 - CELEBRANDO A VIDA
Animador/a – Deus é o guardião da criação. Ele não dorme nem
cochila. Aprendamos com Ele o cuidado pelo planeta missão
confiada a cada um/uma de nós. Rezemos o salmo121(120):
Leitor/a 1: Ergo os olhos para os montes: / De onde virá o meu
socorro?
O meu socorro vem de Deus, que fez o céu e a terra.
Todos: Feliz o homem e a mulher que cultivam e guardam a
criação.
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Leitor/a 2: Ele não deixará que o seu pé tropece, / O seu guarda
jamais dormirá!
Sim, não dorme nem cochila. / O guarda de Israel!
Todos: Feliz o homem e a mulher que cultivam e guardam a
criação.
Leitor/a 1: Deus guarda você sob a sua sombra, / Ele está a tua
direita.
De dia o sol não ferirá você, / Nem a lua de noite.
Todos: Feliz o homem e a mulher que cultivam e guardam a
criação.
Leitor/a 2: Deus guarda você de todo o mal, / Ele guarda a sua
vida.
Deus guarda suas entradas e saídas, / Desde agora e para
sempre.
Todos: Feliz o homem e a mulher que cultivam e guardam a
criação.
12 - PAI NOSSO e AVE MARIA
CANTO: UM HINO DIVINO
13 - AVISOS
- Preparar os encontros com antecedência;
- Definir o local do próximo encontro;
- Convidar mais pessoas da comunidade para participar do
Círculo Bíblico.
- Pensar o gesto concreto e trazer no próximo encontro.
CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2011
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14 - BÊNÇÃO
Animador/a – Ó Deus, com suas mãos criastes o ser humano e
com seu sopro destes a vida. Que sua bênção nos faça sempre
fiéis ao seu mandamento de cuidar e guardar sua criação.
Animador/a – Abençoe-nos, Deus Criador! Tu que és Pai, Filho
e Espírito Santo.
Todos: Amém!
Leitor/a: Irmãos e irmãs, vamos em paz e que o Senhor nos
acompanhe.
Todos: Graças a Deus!
CANTO: (a escolher)
TEXTO DE APOIO PARA ANIMADORES E ANIMADORAS
Gênesis é uma palavra grega que quer dizer nascimento, origem.
No livro do gênesis encontramos histórias da origem do mundo:
humanidade, animais, plantas, planeta. Essas histórias, antes do
texto escrito, serviram de reflexões para o povo sobre a origem
das coisas, visando responder aos questionamentos que surgiam
a partir da realidade vivida.
O texto de Gênesis 2,4b-25 é o segundo relato da criação que
encontramos no livro de Gênesis. Não podemos precisar o tempo
que o texto foi escrito, mas conforme alguns estudiosos bíblicos,
podemos situá-lo no 8º século antes da era comum (a.E.C.)
Este segundo relato da criação começa a partir da terra seca
ou deserto tendo como pano de fundo a fertilidade do solo e
quem está ligado a questão do solo, da terra que é o agricultor,
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aquele que já está fixado a ela ou aquele que busca terra fértil
para cultivar e aí se instalar.
Podemos perceber, durante a leitura do texto, a preocupação de
Deus com a natureza, seu cuidado, sua preservação e como fazer
para a terra produzir alimentos. Como parte de sua obra de arte
Deus modela o homem a partir do solo. O ser humano, portanto,
nasce da mãe-terra e a ela está indissoluvelmente ligado.
O homem cria uma relação especial com o mundo criado
quando Deus pede que ele dê nome aos animais dando sentido a
todos os seres da natureza. Mas, e ao homem quem dará sentido?
Uma mulher. Deus cria a mulher como auxiliar do homem, uma
companheira. Ela é formada a partir do lado do homem e da
mesma substância, é humana e não foi criada para ser submissa
ou para submeter o homem, mas para andar ao seu lado. Assim,
um dá sentido ao outro.
Deus planta um jardim em Éden. Um paraíso ou um jardim
maravilhoso, onde tudo é fértil e abundante. Jardim na Bíblia tem
sentido de pomar, horta e não apenas um lugar de flores. Neste
ambiente, Deus coloca o ser humano para cultivar e guardar.
Repensando Gn 2 no contexto da CF 2011 podemos refletir
que Deus não dá ao ser humano o poder nem o domínio sobre
a natureza. A missão do ser humano é a de cuidado, manejo,
vigilância, cultivo e preservação da Casa Comum, lugar de vida
para todos os seres. Para isso é necessário experiência e sabedoria,
sem destruição massiva do ambiente de vida e a adequada relação
de parceria e igualdade entre homens e mulheres.
CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2011
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2º Encontro
TEMA: “Onde estavas quando Eu fundei a Terra?”
(Jó 38,4)
01 - PREPARANDO O AMBIENTE
Bíblia em lugar de destaque, Cartaz ou algo que lembre a CF
2011, gravuras de grandes indústrias (estado do Espírito Santo
ou outras).
02 - Acolhida
Feita pela família que acolhe o encontro. Na chegada das
pessoas para o encontro distribuir folhas de papel em branco
e canetas coloridas e pedir que elas escrevam ou desenhem
como está a natureza onde ela/e mora.
Canto: Hino da Campanha da Fraternidade de 2011.
03 - SAUDAÇÃO INICIAL
Animador/a – Irmãos e irmãs, vamos dizer todos juntos: Em nome
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém (pode ser cantado)
04 - INTRODUÇÃO
Animador(a): No primeiro encontro refletimos sobre a vida e a
natureza no planeta. E com certeza todos lembram um pouco do
que foi refletido. (alguém pode comentar rapidamente).
Leitor/a: Hoje estamos no 2º encontro do nosso Círculo Bíblico
e a nossa reflexão traz presente os grandes projetos industriais
do estado do Espírito Santo e seus impactos na natureza e na
nossa vida no estado.Trazemos com isto a reflexão para mais
perto de nós.
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Animador/a: Olhando os cartazes e as frases que fizemos no
início, e também o cartaz da CF 2011, que está junto ao altar, já
vemos um pouco do que temos enfrentado. Mas com certeza, a
partir da nossa conversa de hoje e do texto bíblico que vai nos
iluminar, queremos sair daqui hoje comprometidos com defesa
da nossa vida e do planeta, nossa casa e de todos.
Leitor/a: Vamos dizer todos juntos o tema e o lema da CF 2011:
Tema: Fraternidade e a Vida no Planeta. Lema: “ A criação geme
em dores de parto.”
Canto: Hino da CF 2008
05 - PARTILHANDO A VIDA:
Animador/a: O estado do Espírito Santo está passando por várias
mudanças na questão da economia e desenvolvimento. Estão
previstos muitos projetos para os próximos anos que irão trazer
emprego e crescimento. Porém, também poderão trazer muitos
problemas sociais e ambientais.
Leitor/a: Nas décadas de 1960 e 1970 o nosso estado recebeu
muitos grandes projetos iguais a esses. Quem lembra dessa época?
Quem veio para o estado, ou para a Grande Vitória ou já estava
por aqui nesse período? O que as empresas e os governos da
época prometiam? Quais as principais dificuldades e problemas
que apareceram? E para o povo do interior que conseqüências
essa época trouxe?
Conversar sobre esse assunto acima:
Os grandes projetos, de ontem e de hoje (Companhia Siderúrgica
CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2011
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de Ubu {CSU}, Pré-Sal, Ferrovia Trans-Litorânea, Hidrelétrica,
lembrar outros na sua região) - quais são as suas conseqüências
para a vida do povo?

06 - ORAÇÃO INCIAL (CF 2011)
Antes da oração pedir as pessoas para colocarem os desenhos
que fizerem, junto do altar.
07 - SITUANDO O TEXTO BÍBLICO
Leitor/a: O texto bíblico que vamos refletir é do livro de Jó. É um
texto de sabedoria, escrito provavelmente no período do pós-exílio,
ou seja no século IV a.E.C. (antes da era comum).
Animador/a: Atentos à leitura que será feita, vamos pensando
sobre os desafios vividos no tempo em que o livro de Jó foi
escrito e comparar com a nossa vida hoje, diante dos desafios
dos grandes projetos econômicos.
Canto: Fala Senhor
08 - TEXTO BÍBLICO - Jó 38,2-18
Proclamar a Palavra de forma pausada e orante para que as
pessoas possam entender as perguntas e facilitar a reflexão.
Após a leitura fazer um instante de silêncio para uma meditação
profunda do texto e fazer também memória de nossa vida
hoje.
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09 - PARTILHANDO A PALAVRA
a) Recordar os principais pontos da conversa de Deus com Jó
que o texto nos mostra.
b) Neste texto bíblico, qual é o lugar de Deus na obra da criação?
E qual o lugar da humanidade representada ali por Jó?
c) Qual tem sido o lugar de Deus nos dias de hoje, especialmente
nas diversas situações econômicas, ecológicas, sociais?
Canto: Onipotente e bom Senhor (Nº 1152)
10 - GESTO CONCRETO
Retomar as sugestões que os participantes do grupo ficaram
de trazer e refletir sobre aquelas mais urgentes e necessárias
atualmente no ambiente mais próximo da realidade do grupo.
11 - CELEBRANDO A VIDA
Animador/a: Após fortalecer o nosso compromisso na defesa
da vida do planeta e nossa vamos, de forma espontânea, fazer
as nossas preces.
TODOS: SENHOR, AJUDAI-NOS A PRESERVAR A VIDA EM
NOSSO PLANETA!
12 - PAI NOSSO
Animador/a: De mãos dadas e unidos a todos e a todas as
pessoas do planeta na defesa da vida, rezemos juntos a Oração
que Jesus nos ensinou.
13 - AVISOS:
CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2011
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14 - BÊNÇÃO FINAL
Canto: (a escolher no final deste livro)
TEXTO DE APOIO PARA ANIMADORES E ANIMADORAS
O livro de Jó faz parte da literatura sapiencial de Israel, produzida
pelos sábios que, antes do exílio da Babilônia, eram ligados à corte
de Jerusalém, e depois do exílio, ao templo e sinagogas.
Esta literatura caracteriza-se pelo seu caráter internacional.
Encontram-se paralelos na Mesopotâmia e Egito, com temática
parecida. Ela evita os temas característicos da tradição israelita
como Êxodo e a eleição de Israel e privilegia temas de valor
universal como a Sabedoria e a Criação.
O Livro de Jó reflete a realidade da comunidade da Judéia após
o exílio da Babilônia (mais ou menos 400 a.E.C), sob o domínio
do Império Persa. Foi um tempo de crise econômica e de grande
empobrecimento do povo. Tempo também de crise religiosa, das
grandes teses da teologia e da moral.
O interesse principal do Império Persa concentrou-se no tributo
e no comércio. Para tanto, criou rede de estradas. Através do forte
aparelho burocrático-fiscal-militar controlou e garantiu a ordem
e o pagamento do tributo. Além dos impostos ao Império Persa,
o povo teve que sustentar o Templo e seus funcionários através
de ofertas, sacrifícios de animais e dízimo. Muita gente tornouse escrava por não vencer o peso dos impostos (cf. Jó 7,2; Ne
5,1-5; 9,37). Aumentou o número dos empobrecidos que viviam
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em condições de desespero, fruto de uma política que favorecia
o enriquecimento de alguns às custas da maioria do povo (cf.
Jó 24,1-17; 21,7-13). Nessa situação, a comunidade dos tementes
a Deus se perguntou pela diferença entre ser justo e ser ímpio,
uma vez que os ímpios prosperavam e viviam felizes, enquanto
os justos eram oprimidos e sofriam (cf. Ml 3,12-18). Houve uma
crise teológica. Sempre se afirmara que Deus protege e abençoa o
justo e condena o ímpio. Os fiéis ao Senhor passaram a perguntar:
“Onde está o Deus da justiça”? (Ml 2,17); Vale à pena ser justo?
(cf. Sl 73).
O Livro de Jó parte da constatação de que naquele momento
histórico a comunidade dos fiéis ao Senhor, os justos, tornavamse cada vez mais pobres atingindo até mesmo a condição de
escravos, e os ímpios, aqueles que negavam a existência de Deus,
tornavam-se sempre mais poderosos; que a causa do sofrimento
dos pobres estava diretamente ligada ao sistema politicoeconômico-religioso, aos donos do poder. […]
Todo o capítulo 38 trata da gratuidade da criação, que não está
a serviço imediato do homem nem sob seu controle.
O discurso de Deus questiona a teologia de Jó e, mais ainda,
de seus amigos, que pretendiam enquadrar a ação de Deus na
história, conhecendo-a por antecipação. Jó fica sabendo que nada,
nem mesmo o mundo da justiça, é capaz de aprisionar Deus. E
era exatamente isso o que queria a doutrina da retribuição.
Os capítulos 38-41 sustentam que Deus tem um plano, mas
CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2011
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não é um plano compreensível ao entendimento humano, de
modo que se possa fazer cálculos e prever a ação divina. Deus é
livre, seu amor é causa e não efeito manipulável. Essa liberdade é
expressada simbolicamente na liberdade dos animais que escapam
ao domínio humano e “cujas crias crescem e ficam fortes, saem
para o campo aberto e nao voltam mais” (29,4-12). Nem tudo o
que existe na natureza é domesticado pelo ser humano, nem está
a seu serviço. Se Jó, para se ver livre, queria estar longe de Javé
(3,19), aqui Deus lhe faz ver que, se os animais são livres, é antes
porque se mantêm distantes do ser humano e porque Deus neles
se compraz (cf. 39,26-30).
Assim, o homem não pode julgar tudo a partir do seu ponto de
vista. O mundo criado expressa a liberdade criadora e a alegria de
Deus. O que vale para a natureza, vale para o universo histórico.
Os acontecimentos da história e a ação de Deus nela não podem
ser reduzidos às categorias de causa-efeito, de prêmio-castigo.
O encontro com Deus faz Jó pressentir outro mundo, uma ordem
diferente daquela que se lhe impunha, apesar de sua resistência.
Jó não está mais “perdido” em meio a teologia de seus amigos,
na realidade de seu tempo. Agora, começa a ter discernimento
necessário para reconhecer o projeto de Deus que dá sentido à
sua vontade de justiça.
(Fonte: Proposta de Roteiro para estudo do Livro de Jó – Nilson I.
Pegorini e Paulo Quiquita de Oliveira – Série “A Palavra na Vida”
– nº 103 – CEBI, 1996)
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3º ENCONTRO
Tema: “Este é o sinal da aliança que estabeleço com
tudo o que vive sobre a terra.” (Gn 9,17a)
01 - PREPARANDO O AMBIENTE
Colocar a Bíblia em destaque, em cima de panos ou cartazes
coloridos com as cores do arco-íris; cartaz ou o lema da
CF; uma vasilha com água própria para beber, vela; flores;
figuras de vários animais; símbolos que representem aliança,
compromisso.
02. ACOLHIDA
Animador/a: É com grande alegria que continuamos nosso
encontro de Círculos Bíblicos. Que este nosso reencontro de
amigos e amigas, e o conhecimento de pessoas novas, fortaleça
os nossos laços de amizade, fé e esperança.
Leitor/a: Como família, nos sentimos em casa. Vamos nos acolher
mutuamente com um forte abraço fraterno, desejando que estes
encontros nos ajudem a crescer na compreensão e vivência da
Palavra. (Enquanto isso canta-se o refrão)
CANTO: Eis-me aqui Senhor! Eis-me aqui Senhor! Prá fazer tua
vontade, prá viver no teu amor. Prá fazer tua vontade, prá viver
no teu amor, eis-me aqui Senhor!
03 - SAUDAÇÃO INICIAL
Animador/a: Sabemos por experiência própria que Deus é
sempre misericordioso e nos convida a ter esse mesmo sentimento
entre nós. Contagiadas por esse Deus-amor que nos convida a
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perdoar sempre de novo invoquemos a Trindade Santa:
Todos: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!

04 - INTRODUÇÃO
Leitor/a: Neste tempo forte, tempo de reflexão e mudança de
vida, somos motivadas a buscar alternativas para viver melhor.
A Campanha da Fraternidade deste ano aborda o lema: “A
criação geme em dores de parto (Rm 8,22)”. Ela traz o tema do
aquecimento global e das mudanças climáticas. No entanto, é
necessário dizer que as questões envolvem muita polêmica.
Animador/a: Hoje estudaremos a força que tem esse Deus. Ele
estabelece uma aliança com Noé e toda sua geração, garantindo
vida plena para todos.
05 - PARTILHANDO A VIDA
Animador/a: O atual aquecimento global é fruto da ação humana,
em virtude do aumento de gases de efeito estufa no período pósindustrial. Mas existem também outros aspectos.
Leitor/a: O desmatamento, o lixo jogado nos rios, córregos,
mangues e mares, as grandes hidrelétricas, e a falta de cuidado
com as nascentes, são sinais de que o ser humano insiste em
destruir a vida na terra e tudo que nela existe.
Para conversar:
Aqui, bem perto de nós, como essa realidade da água está
presente? Temos contribuído para superar ou piorar essa falta
de cuidado com esse bem tão precioso?
06 - ORAÇÃO INICIAL - CF 2011
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07 - SITUANDO O TEXTO BÍBLICO
Leitor/a: Hoje vamos refletir a Palavra que está no livro do
Gênesis. O texto está num bloco que vai dos capítulo 6 ao 9. É
uma narrativa da época do Exílio na Babilônia, no sexto século
antes da era comum (séc. VI a.E.C.). Na Babilônia o controle da
água era feito pelo rei que ameaçava inundar a terra provocando
um dilúvio. O rei fazia essas ameaças usando o nome do Deus
Marduque.
Animador/a: No texto bíblico que ouviremos, será que Deus
ameaça mesmo matar o seu povo com a água do dilúvio?
Ouçamos bem atentos.
CANTO: Pela Palavra de Deus
08 - TEXTO BÍBLICO : Gn 9,8-17
(Pode usar os símbolos apresentados no início do encontro para
representar o arco-íris e o que há na terra: animais, pessoas,
água...)
09 - PARTILHANDO A PALAVRA
Animador/a: Façamos um instante de silêncio e partilhemos as
nossas descobertas.
a) Retomar as promessas de Deus nesse texto, feitas logo após
o dilúvio.
b) Compare essas promessas de Deus com a idéia do rei da
Babilônia, que está colocada no “Situando o Texto”.
c) Como esse texto bíblico ilumina nossa vida e nossa realidade
hoje, marcada por tantas tragédias ligadas à água? O que precisa
ser mudado?
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10 - GESTO CONCRETO
Conversar sobre o Gesto Concreto a ser realizado pelo grupo. O
gesto já foi escolhido? Ele já está sendo encaminhado? É preciso
ainda outros esclarecimentos?
11 - CELEBRANDO A VIDA
Animador/a: Dia 22 de março o mundo comemora o dia da água.
Unidos/as a todas as pessoas que valorizam e buscam respeitar
esse dom precioso de Deus, vamos rezar a letra de uma canção
inspirada no poema “Cantar da Alma que Rejubila por Conhecer
a Deus por Fé”, do grande místico São João da Cruz:
Leitor/a 1: Eu conheço bem a fonte/ Que desce daquele
monte,
TODOS: AINDA QUE SEJA DE NOITE.
Leitor/a 2: Nessa fonte tá escondida / O segredo dessa vida,
TODOS: AINDA QUE SEJA DE NOITE.
Leitor/a 1: Êta fonte mais estranha, / Que desce pela montanha,

TODOS: AINDA QUE SEJA DE NOITE.
Leitor/a 2: Sei que não podia ser mais bela, / Que os céus e a
terra bebem dela
TODOS: AINDA QUE SEJA DE NOITE.
Leitor/a 1: Sei que são caudalosas as correntes / Que regam
céus, infernos, regam gentes
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TODOS: AINDA QUE SEJA DE NOITE.
Leitor/a 2: Aqui se está chamando as criaturas, / Que desta
água se fartam mesmo às escuras,
TODOS: AINDA QUE SEJA DE NOITE.
Leitor/a 1: Eu conheço bem a fonte / Que desce daquele
monte,
TODOS: AINDA QUE SEJA DE NOITE.
Leitor/a 2: Porque ainda é de noite, / no dia claro desta noite.
TODOS: AINDA QUE SEJA DE NOITE.
Leitor/a 1: Essa canção chama-se ÁGUA VIVA e foi gravada
por Raul Seixas.
12 - PAI NOSSO
CANTO: Planeta Água (Guilherme Arantes)
(Enquanto se canta uma pessoa vai servindo a água que estava
junto da Bíblia. Não usar copos descartáveis.)

13 - AVISOS:
- Falar da Formação para os grupos de Círculos Bíblicos que
está acontecendo em cada Área Pastoral da Arquidiocese de
Vitória;
- Próximos Círculos Bíblicos: Evangelho da Comunidade de
Mateus (2o bloco) e Semana de Oração pela Unidade dos
Cristãos. Vamos nos organizar.
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14 - BÊNÇÃO
Animador/a: Que Deus nos dê a bênção de amar as pessoas
e tudo que está ao nosso redor, de ir ao encontro daquelas que
estão afastadas do nosso convívio e de não excluir ninguém do
nosso meio.
TODOS: AMÉM!
Leitor/a: Que Deus, que é amor, derrame sobre os moradores
desta casa que nos acolheram, sobre cada um e cada uma de
nós, hoje e sempre a sua bênção.
Todos/as: Abençoe-nos o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Amém!
CANTO: O mundo que eu quis
TEXTO DE APOIO PARA ANIMADORES E ANIMADORAS
“A narrativa do dilúvio inspira-se nas inundações provocadas
pelos grandes rios no antigo Oriente Médio. Na sua origem
ele remonta a um ou mais acontecimentos reais, as enchentes
catastróficas que provocavam muitos danos nas antigas cidades
da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. Hoje conhecemos muitas
narrações semelhantes, patrimônio dos povos com os quais o
povo de Israel compartilhou sua origem e viveu. Inclusive o Mito
da Terra sem Males, dos Povos Indígenas aqui do Brasil, tem
elementos comuns com a narração bíblica.
O autor bíblico utiliza a narração com significado simbólico: a
maldade humana leva de volta a criação ao caos, mas Deus fiel à
vida, recria com seu sopro de vida (cf. Gn 6,17; 7,18-24; 8,1 com
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Gn 1,1-2).[…]
Gn 9,8-17 é o último quadro da narrativa que conhecemos
como: ‘O Dilúvio’ e que se encontra nos capítulos 6 a 9 do
Livro de Gênesis. Estes mesmos capítulos fazem parte de um
conjunto maior que é a história das origens (Gn 1-11). Esta parte
é tradicionalmente chamada de “primórdios da humanidade no
universo criado por Deus”. […]
Em Gn 9,8 temos uma recriação. Deus refaz a aliança com Noé,
com sua descendência e com todos os seres vivos. Desde o início
percebemos esta rede de relação entre todas as formas de vida:
humana, animal, vegetal, mineral. Elas comungam do mesmo
destino (cf. Gn 6,5-7).
Em Gn 9,17, ao selar uma aliança com a humanidade através do
sinal do arco-íris, Deus estabelece uma ponte entre a terra e o céu.
Confia à humanidade a responsabilidade de manter a harmonia
desta rede de relações, pois é ela quem assegura a vida.
[…]
A narração bíblica parece apresentar um Deus que tem dois rostos
diferentes. O Deus do dilúvio, que se cansa da malvadeza humana
e decide destruir todos os seres vivos. E o Deus do arco-íris, que
revela uma outra face de Deus: o Deus infinitamente paciente,
sempre pronto a dar uma nova chance, a apostar de novo na
humanidade, mesmo quando conhece toda a sua maldade e
ganância.
CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2011

| Página 25

Frente à maldade humana, Deus parece ter duas atitudes
diferentes. Inicialmente vontade de destruição, da qual depois se
arrepende. A seguir, tem atitudes de cuidado, carinho e realiza
uma aliança com Noé, sua descendência e todos os seres vivos:
nunca mais haverá destruição, nem da humanidade, nem de
qualquer forma de vida.
Mas será verdade que Deus se arrependeu ou pode ter outra
explicação? Se a maldade humana é a mesma antes e depois do
dilúvio, como explicamos as duas reações, uma tão diferente da
outra?
O autor quer nos ajudar a entender uma realidade profunda.
Como o profeta Oséias sabe que a destruição vem do agir dos
poderosos, que na sua ganância planejam e realizam seus planos
de acúmulo de bens, mesmo que isso cause destruição e morte,
ao tomar consciência de sua maldade e violência, tem medo de
que Deus se possa cansar e retirar seu amor. Este pensamento é
como um pesadelo. Então projeta este medo criando um Deus
que castiga e destrói.
Esta narração ajuda a humanidade a sair deste pesadelo. O
Deus do dilúvio, de quem temos medo, desaparece junto as
águas do dilúvio e deixa o lugar ao Deus do arco-íris, com quem
a humanidade e todos os seres vivos fazem aliança. A narração
do dilúvio prepara o caminho para o Deus do arco-íris. O dilúvio
como castigo, talvez nunca houve e a promessa de Deus: ‘Não
mais destruirei todos os seres vivos’ quer dizer: ‘Não mais
destruirei todos os seres vivos apesar da maldade e ganância do
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ser humano’.
O arco-íris pendurado entre as nuvens é o sinal do pacto que
Deus faz com Noé, com toda sua descendência e com toda a
vida nas suas diversas formas. É o compromisso de Deus com a
vida, mas não somente isso.
Os antigos imaginavam Deus como guerreiro que lançava suas
flechas no céus, com seu arco. O arco pendurado no céu é um
sinal de paz.
Deus que pendura um arco no céu nos convida a pendurar
nossos arcos de destruição e violência.
Deus que pinta no céu o arco-íris nos convida a pintar no
cotidiano as cores da diversidade da vida.
Deus que tece no universo redes infinitas de relações nos
convida a recriar as relações.
Deus que faz da água do dilúvio uma água de vida nos convida
a recusar tudo aquilo que ameaça a vida do planeta.
Deus que assegura que nunca mais haverá destruição pede a nós
a conversão de vida em relação ao cuidado com a natureza.
Deus que faz do arco-íris e da pomba sinais de paz nos chama
a viver a aliança da vida plena e abundante.”
(Fonte: Reciclar a vida – Círculos Bíblicos sobre Ecologia – Carlos
Mesters, Tea Frigério e Francisco Orofino – Série “A Palavra na
Vida” – nº 193/194 – CEBI, 2004)
CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2011

| Página 27

4º ENCONTRO
TEMA: HOMENS E MULHERES GUARDIÕES DO
PLANETA
1 - PREPARANDO O AMBIENTE
Colocar a Bíblia em destaque, junto a ela: plantas verdes,
ilustrações ou objetos que lembram o consumismo (TV, revistas,
marcas de roupas, veículos, calçados...)
2 - ACOLHIDA
Feita pelo animador ou pela família que está acolhendo, dando
um destaque especial aos jovens presentes.
CANTO: CF 2011
3 - SAUDAÇÃO INICIAL (como de costume)
4 - INTRODUÇÃO
Animador/a: Irmãos e irmãs, estamos reunidos para celebrarmos
o Deus da vida humana, da natureza e de toda a obra criada.
Durante essa quaresma, especialmente nos Círculos Bíblicos,
estamos refletindo sobre a condição humana neste planeta. O
planeta que estamos construindo é o planeta que queremos para
nós e para os nossos filhos e netos?
Leitor/a: Os impactos ambientais existem desde que o ser humano
surgiu no planeta. Mas é a partir da Revolução Industrial (1750),
com a criação das máquinas a vapor e da ganância humana, que
os impactos sobre o meio ambiente tornaram-se cada vez mais
desastrosos, afetando o planeta e todos os seus habitantes.
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5 - PARTILHANDO A VIDA
Animador/a: Durante décadas, tanto no campo quanto na
cidade, vivemos despreocupados com a casa de todos que é a
terra. Por outro lado imaginávamos que o mais importante era
comprar, consumir, possuir. Nem sempre nos preocupávamos
com o meio ambiente, com o lixo doméstico, o lixo eletrônico.
Os grandes lixões foram acumulando, os pobres e os miseráveis
foram aumentando e muitos deles passaram a viver das sobras e
do resto de alguns.
PARA CONVERSAR:
Quais as principais conseqüências do consumismo desenfreado
na vida das pessoas, nas famílias e em nosso planeta?
06 - ORAÇÃO INICIAL
07 - SITUANDO O TEXTO BÍBLICO:
Leitor/a: O Evangelho da comunidade de Lucas foi escrito,
provavelmente na região de Éfeso, na década de 90 da era
comum (E.C.). A comunidade apresenta o caminho de Jesus como
caminho que se realiza na história, desafiando aqueles e aquelas
que desejam trilhar esse caminho a um compromisso de partilha
e fraternidade.
08 - TEXTO BÍBLICO: Lc 12,22-31
Se preferirem, a leitura poderá ser proclamada em forma de
diálogo (narrador e Jesus). O importante é que todas as pessoas
possam compreender bem o texto.
CANTO: Buscai primeiro o Reino de Deus
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09 - PARTILHANDO A PALAVRA
(Um momento de silêncio para meditação pessoal)
a - Destaque os aspectos mais importantes do texto?
b - De acordo com o texto bíblico: O que Jesus diz sobre o
acúmulo dos bens materiais?
c - De que maneira a Palavra de Deus que ouvimos interfere ou
ilumina nossa vida, nesta Quaresma e também em nosso dia
a dia?
10 - GESTO CONCRETO:
Retomar o Gesto Concreto que está sendo assumido pela
Comunidade, Paróquia ou mesmo grupo e apresentar os diversos
passos que estão sendo dados enquanto grupo.
11 - CELEBRANDO A VIDA:
Animador/a: Neste momento elevemos ao Deus Criador de
todas as coisas, o nosso agradecimento. Cada um, cada uma
de nós é chamado/a agora a expressar a sua gratidão de forma
espontânea. Faça o seu agradecimento livremente ,colocando os
elementos que fazem parte da natureza. (sol, lua, estrelas, água,
arvores, terra...)
CANTO: OBRIGADO SENHOR
12 - PAI NOSSO
Animador/a: De mãos dadas rezemos a oração que é o projeto
de Deus para nossa vida.
13 - AVISOS:
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14 - BÊNÇÃO:
Animador/a: Que o Deus da vida, da beleza que se revela pela
natureza, nos faça testemunhas fiéis do seu amor, agora e para
sempre.
TODOS: AMÉM
TODOS: ABENÇOE-NOS O DEUS TODO PODEROSO, O
PAI, O FILHO E O ESPÍRITO SANTO.
TODOS: AMÉM!
CANTO: LOUVADO SEJA O MEU SENHOR

TEXTO DE APOIO PARA ANIMADORES E ANIMADORAS
O Evangelho da Comunidade de Lucas é a primeira parte da
obra de um mesmo autor que escreveu também o livro dos Atos
dos Apóstolos.
A Comunidade que está por trás do Evangelho de Lucas e de
Atos, viveu nas últimas décadas do século primeiro da era comum
(E.C.), na região da Ásia Menor, muito provavelmente na cidade de
Éfeso. Essa região foi evangelizada pelo apóstolo Paulo. É, portanto,
uma comunidade que viveu muitos conflitos e enfrentou muitas
dificuldades para viver a sua fé.
Lendo o Evangelho e o livro dos Atos, percebe-se que os
verdadeiros destinatários são as comunidades cristãs espalhadas
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pelo Império Romano, ligadas a Paulo e que podem ser
caracterizadas como: comunidades urbanas, diferentes das
comunidades rurais da Palestina; comunidades nas quais
participam ricos e pobres; comunidades em que há cristãos que se
converteram mas continuaram ligados às organizações do Império;
comunidades com grande participação de mulheres; comunidades
que enfrentavam uma situação difícil, de crise e desânimo.
No texto deste encontro a Comunidade apresenta Jesus falando
sobre a importância do desprendimento e da tranquilidade,
dando como exemplo as aves do céu e os lírios dos campos. Para
compreender melhor a mensagem desse texto citaremos algumas
reflexões de Frei Carlos Mesters e Francisco Orofino apresentadas
no livro “A economia do Reino”.
“Jesus quer nos alertar para nossa preocupação demasiada
com as roupas e com os alimentos. A vida vale mais do que tudo
isso. É claro que devemos ter o necessário para comer e para
vestir. Mas quando passamos a valorizar determinadas roupas de
grifes famosas, ou sandálias só porque são usadas por artistas de
televisão, e pagamos bem mais caro do que o preço normal desses
produtos, estamos entrando na lógica louca do consumismo.
Acabamos pagando qualquer preço para estar sempre na moda!
Ora, a vida vale muito mais do que isso, diz Jesus.
Devemos, então, nos despreocupar e cruzar os braços,
esperando que tudo caia pronto do céu? Não é isso que
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Jesus quer nos dizer. A conclusão dele é clara: “Busquem em
primeiro lugar o Reino, e todas essas coisas lhes serão dadas por
acréscimo”. O Reino de Deus é o triunfo da justiça, da igualdade,
da partilha e da fraternidade. No Reino de Deus serão superadas
as preocupações básicas da vida humana. Se entre vós prevalecer
a preocupação com a construção do Reino, todos viveremos
dentro de uma mesma casa, de uma mesma família, e ninguém
mais se preocupará com as necessidades de roupas, de alimentos,
de saúde ou de transporte.
Aqui está o grande desafio da economia do Reino! A nossa
dificuldade está em começar a viver essa nova lógica da partilha
solidária, arriscando nossas vidas num projeto alternativo. Jesus
ensina que a providência divina passa pela organização fraterna. Se
houver essa organização fraterna, todos poderemos viver bem e
despreocupados, porque haverá o necessário para todos. Mas dar
esse passo não é fácil. A insegurança em que vivemos hoje nos leva
a concluir que a única segurança que temos é uma boa caderneta
de poupança ou mesmo uma rica conta bancária. Onde nós hoje
colocamos verdadeiramente nossa segurança: na poupança ou na
organização fraterna? Confiar na economia alternativa do Reino
é colocar toda a segurança no projeto comunitário.”
(Fonte: A Economia do Reino – Círculos Bíblicos sobre a Partilha
– Carlos Mesters e Francisco Orofino – CEBI/PAULUS/DIOCESE
DUQUE DE CAXIAS, 2002)
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5º ENCONTRO
TEMA: “A criação geme em dores de parto” 		
(Rm 8, 22)
1 - PREPARANDO O AMBIENTE:
Colocar a Bíblia em destaque, os quatro elementos da natureza
- água, terra, fogo, ar - uma planta, cartaz ou material da CF 2011
e uma vela acesa.
2. ACOLHIDA:
Seja feita pelo Animador. Como este é o último encontro
agradecer a presença de cada um que participou e apresentar
aquelas pessoas que talvez estejam vindo pela primeira vez.
Valorizar a participar de cada um/a.
3. SAUDAÇÃO INICIAL:
Animador/a: Irmãos e irmãs sejam todos bem-vindos! Na alegria
do Deus que nos reúne, iniciemos nosso encontro: EM NOME DO
PAI, EM NOME DO FILHO E EM NOME DO ESPÍRITO SANTO.
AMÉM!
04 - INTRODUÇÃO:
Animador/a: Estamos nos aproximando da Semana Santa, assim
como uma mulher grávida se aproxima da hora de dar à luz. A
mulher dará à luz uma criança e a Semana Santa nos trará a vida,
a Vida Nova na Páscoa da Ressurreição de Jesus.
Leitor/a 1: Com a Quaresma e a Campanha da Fraternidade
2011, refletimos sobre o gemido da humanidade e do universo,
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que Deus criou com muito amor e carinho. Cuidar de toda sua
criação, e servir dela com responsabilidade, foi a missão confiada
ao homem e à mulher.

Leitor/a 2: Conscientes de que necessitamos rever nosso
comportamento em relação ao Planeta Terra e assumir com
responsabilidade essa nossa missão, cantemos:
Canto: HINO DA CF 2008
05 - PARTILHANDO A VIDA:
Animador/a: O nosso Planeta Terra está ameaçado. Ele geme
porque muitos gananciosos querem sempre levar vantagem com
a exploração das riquezas do nosso solo. Devastam florestas
sem cuidado de preservação. Usam-se montanhas de material
descartável que não vai ser reciclado. Contribui-se para o
aquecimento global porque é mais cômodo não se importar com
os gases poluentes.
Leitor/a: Mas já há sinais de que estamos acordando para esses
problemas e há pessoas, grupos e entidades trabalhando em favor
da vida nossa, do planeta e da criação de Deus.
Vamos conversar sobre esse tema:
Quais sinais positivos podemos destacar de que a humanidade
já está despertando para a vida, para a ressurreição do planeta?
E nós, como podemos contribuir nesse processo?
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06 - ORAÇÃO INICIAL
07 - SITUANDO O TEXTO BÍBLICO:
Leitor/a: O texto que vamos refletir nesse encontro é da carta de
Paulo à Comunidade de Roma. Paulo escreveu a carta aos Romanos
lá pelo ano 56/57 EC (Era Comum). Ele mesmo nunca tinha visitado
Roma, mas conhecia várias pessoas dessa comunidade. Roma era
a capital do império romano. O império dominava praticamente
todo o mundo conhecido daquela época. Seguir o projeto de
Jesus, vivendo em Roma, era um grande desafio.
Canto: Porque és, Senhor, o caminho (nº340)
08 - TEXTO BÍBLICO: Rm 8,18-25
Seja proclamado, de preferência, por uma pessoa que esteja
vivendo a experiência de gravidez em sua família. Proclamar
o texto bíblico de forma orante para que o grupo todo possa
entender a mensagem de Deus.
09 - PARTILHANDO A PALAVRA:
Animador/a: Acabamos de ouvir um texto de Paulo aos romanos,
que é bastante questionador para os nossos dias. Vamos refletir
sobre esse texto.
a) Que sinais de esperança e ressurreição este texto apresenta
para aquela comunidade?
b) Quais as principais orientações que Paulo dá para a comunidade
cristã de Roma, neste texto?
c) Como esse texto de Paulo pode nos ajudar a cuidar melhor da
vida e de toda a Criação de Deus?
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10 - GESTO CONCRETO:
Procurar envolver outras pessoas no Gesto Concreto escolhido
e assumido pelo grupo, Comunidade ou Paróquia, a partir desta
Campanha da Fraternidade. Como fazer isso agora e depois da
Campanha da Fraternidade, como um compromisso nosso de
cristãos e cristãs?
11 - CELEBRANDO A VIDA:
Animador/a: Deus, em sua infinita misericórdia, nos inspira a viver
de acordo com o seu projeto de amor. Ciente dessa bondade de
Deus para conosco, retomemos os 04 elementos que formam a
natureza e rezemos o Salmo 67(66), em dois coros.
TODOS: Que os povos te celebrem, ó Deus, que todos os povos
te celebrem.
Homens: Deus tenha piedade de nós e nos abençoes, fazendo
a sua face brilhar sobre nós.
Mulheres: Para que na terra se conheça o teu caminho, e em
todas as nações a tua salvação.
Homens: Que os povos te celebrem, ó Deus, que todos os povos
te celebrem.
Mulheres: Que as nações se alegrem e exultem, porque julgas
o mundo com justiça, julgas os povos com retidão e governas as
nações da terra.
TODOS: Que os povos te celebrem, ó Deus, que todos os povos
te celebrem.
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Homens: Que os povos te celebrem, ó Deus, que todos os povos
te celebrem.
Mulheres: A terra produziu o seu fruto: é o Senhor nosso Deus
que nos abençoa.
Homens: Que Deus nos abençoe, e todos os confins da terra o
temerão!
Animador/a: A terra é nossa mãe. Tudo o que fere a terra, fere
os filhos de Deus que habita esta terra.
TODOS: Que os povos te celebrem, ó Deus, que todos os povos
te celebrem.
12 - PAI NOSSO
Animador/a: Vamos rezar o Pai – Nosso, reconhecendo que
Deus é o Criador da terra e de todos os seres vivos que a povoa,
e que nós, seres humanos, devemos cuidar de toda a criação de
Deus.
Canto: Onipotente e bom Senhor (Nº 1152)
13 - AVISOS:
- Retomar alguns pontos da Celebração da Semana Santa;
- Falar da Formação para os grupos de Círculos Bíblicos que
está acontecendo em cada Área Pastoral da Arquidiocese de
Vitória;
- Próximos Círculos Bíblicos: Evangelho da Comunidade de
Mateus (2o bloco) e Semana de Oração pela Unidade dos
Cristãos. Vamos nos organizar.
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14 - BÊNÇÃO:
Animador/a: Deus nos abençoe e nos guarde! Todos: Amém!
Animador/a: Deus nos mostre seu rosto brilhante e tenha piedade
de nós! Todos: Amém!
Animador/a: Deus nos mostre seu rosto e nos conceda a paz!
Todos: Amém!
Animador/a: Abençoe-nos o Deus que é Pai, Filho e Espírito
Santo! Todos: Amém!
Canto: Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe para
sempre!
TEXTO DE APOIO PARA ANIMADOR E ANIMADORA
Na época de Paulo, os cristãos de Roma viviam tempos de crise
e sofrimento. E se perguntavam: Se Jesus é o Salvador, por que
temos de sofrer? Por que a libertação não se concretiza para nós?
Paulo lhes mostra que ser cristão é viver em tensão para o futuro
da humanidade e do universo em Deus. Essa tensão se manifesta
agora de vários modos. Nos versículos 19-27 são mostrados três
sintomas da tensão pela espera do mundo novo: a criação que
sofre as dores do parto (8,19-22), a expectativa dos cristãos (8,
23-25) e os gemidos inefáveis do Espírito (8, 26-27).
A tensão para o mundo novo, para o projeto de Deus, é
descrita por Paulo com a imagem do parto. A criação e os filhos
de Deus sentem constantemente as dores do parto. A natureza
e a humanidade estão envolvidas nesse processo de dar à luz
o mundo novo, o projeto de Deus. Portanto, pensa Paulo, o
sofrimento presente não é estéril quando visto como parto de
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mundo novo. A filiação divina e a vida no Espírito não dispensam o
cristão de viver em contínua tensão pela vida, pela transformação
e libertação definitivas; pelo contrário, ser filho de Deus e possuir
os primeiros frutos do Espírito é gerar e dar á luz constantemente
o mundo novo.
“A criação, inclusive nós, estamos gemendo em dores de parto.
Ora, a mulher que sente as dores do parto sabe que gemer faz
bem, e que fazer força é necessário. Pois o NOVO está para
nascer. Nós participamos da construção, da geração deste novo!
É Cristo que arduamente conquista nossa redenção-libertação,
mas nós devemos viver esse processo em nosso corpo. Interessa a
salvação do corpo. Interessa a salvação do todo. Nós participamos
desse processo, vivendo como pessoas justificadas que realizam
o projeto de justiça e cuidado de Deus. Também esse é o nosso
gemido de parto…” Na imagem de parto, que esse texto
transpira, transparece a esperança da vida, da nova criação, isenta
de corrupção, de escravidão, de futilidade. Esta é a imagem de
esperança viva que nos faz trabalhar, fazer força, porque sabvemos
que vale a pena, porque já sentimos o novo em nosso corpo…”
(Ivoni Richter Reimer, CEBI, 2002)
O sentido histórico da Ressurreição de Jesus Cristo nos motiva
a ser solidários com os crucificados deste mundo, solidários com
toda a Criação que geme, aguardando a sua libertação, (Rm 8,1330). É nossa missão viver a espiritualidade cristã que: cuida de toda
a Criação de Deus, realiza o projeto da esperança de uma nova
sociedade e de uma nova história para a humanidade.
Poderíamos perguntar: vale à pena enfrentar tanta oposição por
causa do projeto de Deus? Sim! Jesus Cristo deu exemplo que vale
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a pena lutar pela libertação de toda a humanidade, e, inclusive
pela libertação do Planeta Terra.

Cantos
01- HINO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2011
1. Olha, meu povo, este planeta terra:
Das criaturas todas, a mais linda!
Eu a plasmei com todo amor materno,
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!
2.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.
3.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!
4.Olha as florestas: pulmão verde e forte!
Sente esse ar que te entreguei tão puro...
Agora, gases disseminam morte;
CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2011

| Página 41

O aquecimento queima o teu futuro.
5.Contempla os rios que agonizam tristes.
Não te incomoda poluir assim?!
Vê: tanta espécie já não mais existe!
Por mais cuidado implora esse jardim!
6. 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!

02. AI DE MIM SE EU NÃO DISSER
Ai de mim se eu não disser /a verdade que ouvi,/ ai de
mim se eu me calar/ quando Deus me mandar falar.
1. Muitos homens anunciaram a Palavra da Salvação, /
transformando suas vidas na mais bela pregação.
2. Eu também vou anunciando a mensagem que Deus me
diz: meu viver vai se tornando cada dia mais feliz.
03. UM HINO DIVINO
1. Presente tu estás desde o principio
nos dias da criação, Divino Espírito!
És sopro criador que a terra fecundou
e a vida no universo despertou!
2. Presente tu estás desde o Egito, vencendo
a opressão, Divino Espírito! És fogo e
claridão, luz da libertação de um povo em
movimento de união!
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3. Presente tu estás em Jesus Cristo na cruz,
ressurreição, Divino Espírito! Boa nova do
perdão, carinho entre irmãos ardor na
militância e na missão!
4. Presente tu estás desde o ínicio nos
primeiros cristãos, Divino Espírito! Firmeza
e novidade, estrela da unidade, amor
concreto solidariedade!
5. Presente tu estás no sacrifício, na dor das
multidões, Divino Espírito!
Clamor e profecia, ternura e ousadia,
sabor do nosso pão de cada dia.

04. FALA, SENHOR
Fala, Senhor, (fala, Senhor)
Palavra de fraternidade!
Fala, Senhor, (fala, Senhor)
És luz da humanidade!
1.A tua Palavra /É fonte que corre, /Penetra e não morre, /Não
seca jamais.
2.A tua Palavra /Que a terra alcança /É luz, esperança /Que faz
caminhar.
3.A tua Palavra, /Farol de justiça, /Que vence a cobiça, /É bênção
e paz.

05. ONIPOTENTE E BOM SENHOR
Onipotente e bom Senhor, / a ti a honra, gloria e louvor/ todas as
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bênçãos de ti nos vem / e todo o povo de 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 sustento, deus
da Criação.
4 - Louvado sejas, meu bom Senhor, / pela irmã água e seu valor,
/ preciosa e casta, humilde e boa, / se correm um canto a ti
entoa.
5 - Louvado sejas, ó meu Senhor, / pelo irmão fogo e seu calor, /
clareia a noite, robusto e forte, / belo e alegre, bendita sorte.
6 - 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.
7 - Louvado sejas pela irmã morte, / que vem a todos, os fracos
e ao forte, / feliz aquele 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!

06. PELA PALAVRA DE DEUS
Pela Palavra de Deus saberemos por onde andar,
ela é luz e verdade, precisamos acreditar.
1. Cristo me chama ele é Pastor,
sabe meu nome fala Senhor.
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2. Sei que a resposta vem do meu
ser, quero seguir-te para viver.
3. Mãos estendidas pedem meu
pão, devo parti-lo com meu irmão.

07. BUSCAI PRIMEIRO O REINO DE DEUS
1. Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça. / E tudo mais
vos será acrescentado. Aleluia, Aleluia!
2. Não só de pão o homem viverá, / mas de toda palavra / que
procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia!
3. Se vos perseguem por causa de mim, / não esqueçais o porquê.
/ Não é o servo maior que o senhor. Aleluia, Aleluia!
08. LOUVADO SEJA O MEU SENHOR
Louvado seja o meu Senhor! (4x)
1. Por todas as suas criaturas, / pelo sol e pela lua, / pelas estrelas
no firmamento, / pela água e pelo fogo.
2. Por aqueles que agora são felizes, / por aqueles que agora
choram, / por aqueles que agora nascem, / por aqueles que
agora morrem.
3. O que dá sentido à vida / é amar-te e louvar-te, / para que a
nossa vida/ seja sempre uma canção.
09. PORQUE ÉS, SENHOR, O CAMINHO
1. Porque és, Senhor, o Caminho, / que devemos nós seguir.
Nós te damos hoje e sempre, toda glória e louvor. (bis)
2. Porque és, Senhor, a Verdade, / que devemos aceitar.
3. Porque és, Senhor, plena Vida, / que devemos nós viver
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10. VAMOS EM PAZ, QUE O SENHOR NOS ACOMPANHE
PARA SEMPRE
Vamos em paz, e o Senhor nos acompanhe para sempre./ Nossa
missão é construir um mundo novo, mais irmão.
1. Vamos repartir mais alegria num mundo que se esvazia do
sentido de viver./ Vamos crer na força da verdade. / Para que a
humanidade sinta a vida renascer.
2. Vamos neste mundo de incerteza defender com mais firmeza
o calor da união./ Onde não houver fraternidade / levemos nossa
amizade em verdadeira comunhão.
11 - 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,
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Nos meus filhos e em toda a natureza.
Me entristece 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!

12 - PLANETA ÁGUA
Água que nasce na fonte serena do mundo
E que abre um profundo grotão
Água que faz inocente riacho e deságua
Na corrente do ribeirão
Águas escuras dos rios
Que levam a fertilidade ao sertão
Águas que banham aldeias
E matam a sede da população
Águas que caem das pedras
No véu das cascatas, ronco de trovão
E depois dormem tranqüilas
No leito dos lagos, no leito dos lagos
Águas dos igarapés onde Iara Mãe D’água
É misteriosa canção
Água que o sol evapora, pro céu vai embora
Virar nuvem de algodão
Gotas de água da chuva
CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2011

| Página 47

Alegre arco-íris sobre a plantação
Gotas de água da chuva
Tão tristes são lágrimas na inundação
Águas que movem moinhos
São as mesmas águas que encharcam o chão
E sempre voltam humildes
Pro fundo da terra, pro fundo da terra
Terra, Planeta Água
Terra, Planeta Água
Terra, Planeta Água

13 - O MUNDO QUE EU QUIS
Não é esta aí a natureza que eu quis.
Que tomba indefesa, perdendo a beleza. Trazendo a tristeza,
na terra que eu quis.
Não é esta aí a terra que eu quis. Desfeita em pedaços por
grandes ricaços, Por mãos criminosas do homem que eu fiz.
Não é este aí o homem que eu quis.
Que vive oprimido, que anda perdido. Que cai abatido no
mundo que eu fiz.
Será que eu falhei? Me digam vocês!
Será que eu pus muita água no mar?
Será que é o calor do meu sol a queimar?
Se acaso é assim, perdão, eu errei!
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.
Agora eu lhes digo a terra que eu quis: Sem ódio, sem guerra,
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sem tanta injustiça, Que ferem meu filho, o homem que eu fiz.
Agora eu lhes digo o homem que eu quis:
Um homem liberto, fraterno e aberto, Fazendo da vida um
canto feliz.
Será que eu falhei, por ser bom demais?
Será que o Amor, a justiça e a Paz Não valem mais nada no
mundo que é meu?
Se acaso é assim, perdão, eu errei!

14 - OBRIGADO SENHOR
1.Obrigado Senhor, porque és meu amigo/ porque sempre
comigo, Tu estás a falar. No perfume das flores/ na harmonia das
cores e no mar que murmura o seu nome a rezar.
ESCONDIDO TU ESTÁS / NO VERDE AS FLORESTAS/ NAS AVES
EM FESTA/ NO SOL A BRILHAR. NA SOMBRA QUE ABRIGA, NA
BRISA AMIGA/ NA FONTE QUE CORRE/ LIGEIRA A CANTAR.
2.Te agradeço ainda porque na alegria/ ou na dor de cada dia
posso te encontrar./ Quando a dor me consome, murmuro o teu
nome/ e mesmo sofrendo eu posso cantar.

15 - AINDA QUE SEJA DE NOITE
«Que bem sei a fonte que mana e corre,
Ainda que seja de noite!
Aquela eterna fonte está escondida.
Que bem sei onde sempre ela é nascida,
Ainda que seja de noite!
Sua origem não a sei,
pois não a tem, mas sei que toda a origem dela vem,
Ainda que seja de noite»
(São João da Cruz, Cantar da Alma que Rejubila por Conhecer
a Deus por Fé)
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ANEXOS
Uma ONG em uma de suas mensagens educativas inicia um
e-mail com o seguinte alerta:
“Torneira pingando, as frutas apodrecendo, as luzes da casa
inteira acesas. Essas situações são familiares para você?
Então, multiplique isso por milhões de pessoas, 365 dias por
ano, e você terá a dimensão do nível de desperdício de água,
eletricidade, alimentos e outros recursos naturais que ocorre no
mundo todo e provoca, direta ou indiretamente, um impacto
altamente negativo no meio ambiente.”
O site Clube da árvore sugere algumas recomendações em ações
cotidianas que podem ser tomadas para evitar o desperdício:

ÁGUA
Em 2025, duas em cada três pessoas no mundo não terão água
para beber, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU).
Um cano com um furo do tamanho de um alfinete derrama 2,8
mil litros de água em 24 horas. Em um ano esse furo vazaria mais
de 1 milhão de litros de água? Esse valor multiplicado por 50 anos
representa o equivalente ao que jorra durante um minuto pelas
cataratas do Iguaçu. Motivos mais que suficientes para consertar
rapidamente qualquer vazamento e pensar duas vezes antes de
lavar desnecessariamente o carro ou a calçada.
1) Nunca deixe a torneira pingando. Em um só dia, ela é capaz
de desperdiçar mais de 40 litros de água.
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2) Se a descarga disparar, troque reparo o mais rápido possível.
3) Na construção ou reforma, opte por vasos sanitários que usem
o sistema V.D.R. (Volume de Descarga Reduzido), que economiza
até 40% de água. Alguns fabricantes de louças sanitárias já
oferecem produtos que adotam esse sistema.
4) Ao lavar a louça, primeiro jogue fora os restos de alimentos
de pratos e panelas e encha a cuba da pia de água pela metade.
Ensaboe as louças com a torneira fechada. Encha a cuba
novamente e enxágüe toda a louça.
5) No banho, feche o chuveiro enquanto está se ensaboando.
6) Deixe a torneira fechada toda vez que for escovar os dentes.
7) Lave de uma vez só, na máquina ou a mão, toda roupa
acumulada.
8) No verão, regue o jardim pela manhã ou no final da tarde, para
que a água não evapore rápido demais.
9) Em vez da mangueira, use um balde para retirar a sujeira do
veículo e da calçada. Prefira varrer o chão sempre que puder.

PAPEL
Cada brasileiro gasta por ano uma quantidade de papel
equivalente a duas árvores, segundo dados do Instituto Akatu.
* Reutilizar e reciclar papéis pode salvar uma árvore e meia
por ano e ainda economizar 2 mil litros de água e 120 litros de
petróleo gastos na fabricação do papel.
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* Preste atenção se você não gasta folhas sem necessidade e
procure reaproveitá-las sempre que possível.
* Use os dois lados das folhas, tanto para escrever quanto para
imprimir.
* Revise os textos ainda na tela do computador, antes de imprimilos, para não ter que pedir mais de uma impressão.
* Visualize a impressão do documento antes de imprimir
(todos os computadores possuem esse recurso). Assim evita-se
desperdiçar uma folha inteira com apenas uma ou duas linhas.
* Reaproveite papel ou cartolina para fazer rascunhos, anotações
ou imprimir documentos enviados por fax.
* Se possível, ao fazer fotocópias use os dois lados da folha de
papel.
* Use coadores, guardanapos e toalhas de pano.
* Aceite apenas os folhetos de propaganda que forem de seu
interesse.
* Use envelopes apenas quando for realmente necessário.
* Tente reutilizar os papéis de presente e sacolas.
* Quando comprar produtos feitos de papel prefira os reciclados
ou os que trazem selos de certificação, como o do Conselho de
Manejo Florestal (FSC).
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ALIMENTOS
No Brasil, 60% do lixo domiciliar é composto por comida, de
acordo com pesquisas da Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp). Isso representa, a cada ano, 26,3 milhões de toneladas
de restos de alimentos desperdiçados.
Você pode fazer sua parte para conter esse esbanjamento (num
país em que boa parte da população passa fome) prestando
atenção na data de fabricação dos produtos e adequando a
compra de frutas e legumes, por exemplo, ao real consumo de
sua família.
- Evite fazer grandes compras mensais. Compre tudo em
quantidades menores, com a certeza de que não vai jogar nada
fora.
- Não compre produtos em quantidade exagerada só porque
estão em promoção.
- Consuma logo vegetais e frutas, que são os primeiros a
estragar.
- Para conservar as hortaliças por mais tempo, guarde-as
inteiras, sem cortar ou descascar, em sacos plásticos na parte
baixa da geladeira. Frutas maduras devem ser conservadas no
refrigerador. Deixe-as em temperatura ambiente somente até
amadurecerem.
- Procure reaproveitar talos, sementes, folhas de verduras e cascas
de frutas, que têm alto valor nutritivo.
CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2011

| Página 53

COMBUSTÍVEL
As reservas mundiais de petróleo, gás natural e carvão, formados
ao longo de milhões de anos, estão sendo rapidamente consumidas
e não são renováveis.
Manter o motor do carro bem regulado, com filtros de ar limpos
e velas dentro do período de vida útil indicado pelo fabricante,
é a principal medida para não desperdiçar combustível gasolina,
diesel, álcool ou gás natural. É o que ensina Lisa Gunn, técnica
do Instituto de Defesa do Consumidor, de São Paulo.
* Organize seu dia-a-dia para precisar o menos possível do
carro. Se faz caminhadas, aproveite para passar no banco ou na
padaria.
* Peça ou dê carona para pessoas que façam o mesmo trajeto
que você.
* Escolha um carro econômico e menos poluente e evite utilizá-lo
para ir a lugares não muito distantes.
* O ar-condicionado do carro é um dos vilões do desperdício de
combustível. Utilize-o com moderação.
* Mantenha os pneus calibrados e as rodas alinhadas e balanceadas,
pois elas também contribuem para o desperdício.
* Não sobrecarregue o veículo. O porta-malas pesado exige mais
força do motor e, conseqüentemente, mais combustível.
* Não ande com o tanque na reserva, isso provoca a vaporação
mais rápida do combustível.
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* Evite vícios como acelerar antes de desligar o motor e ao trocar
de marcha. Se o carro tiver afogador, acione-o apenas enquanto
o motor estiver frio.

ELETRICIDADE
“Se um milhão de pessoas diminuíssem seu tempo de banho
para 6 minutos, seria possível uma economia de energia suficiente
para fechar a Usina Nuclear Angra I, além de economizar água
para 100 mil pessoas”, afirma Helio Mattar, do Instituto Akatu.
Esse é um ótimo motivo para tomar banhos mais curtos e menos
quentes.
- Evite guardar na geladeira alimentos ainda quentes, pois isso
exige maior esforço do motor e maior gasto de energia.
- Ao comprar um eletrodoméstico, prefira os que possuem o
Selo Procel de Economia de Energia. Esse selo é concedido pelas
Centrais Elétricas Brasileiras aos equipamentos com bons índices
de eficiência energética.
- Desligue os aparelhos eletrônicos da tomada quando estiverem
fora de uso.
- Não durma com a TV ou o equipamento de som ligados.
- Utilize ao máximo a iluminação natural. Substitua as lâmpadas
incandescentes por fluorescentes, que consomem menos
energia.
- Acostume-se a sempre apagar as luzes dos ambientes
desocupados.
Fonte: (www.clubedaarvore.org.br)
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CÍRCULOS BÍBLICOS
“Campanha da Fraternidade 2011”
AVALIAÇÃO
1) Como o grupo avalia o conteúdo do Círculo Bíblico da CF
2011?___________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________
2) Quais as principais dificuldades encontradas pelo grupo?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
3) Fale sobre os Encontros - De que maneira eles aconteceram?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
4) Que compromissos foram assumidos pela Comunidade ou
Paróquia a partir da reflexão feita nesta CF 2011:___________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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5) Quantas pessoas participaram do grupo de Círculos Bíblicos:
Crianças:______; Adolescentes:_____; Jovens: ______;
Adultos:_____; Homens:_____; Mulheres____.
6) Que sugestões o grupo gostaria de apresentar?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
7) Outros _______________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Obs: Pedimos a cada grupo a gentileza de fazer essa Avaliação. O
objetivo da mesma é aperfeiçoar o nosso trabalho em sintonia com as
Comunidades. Enviar essa Avaliação para o endereço do CEBI-ES.

EQUIPE DE REDAÇÃO E ELABORAÇÃO
Bráz Adelque Luchü
Eliete Maria Rosa
Fabíola Limeira
Ir. Luíza Dalvi
Luiza Maria Coimbra Coffler
Maria de Fátima Castelan
Maria Suely Simonasse Fardim
Pe. Manoel David Neto
Solângela Maria Lopes
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Francisco Orofino – CEBI/PAULUS/DIOCESE DUQUE DE CAXIAS, 2002)
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7 - Terra Eco Sagrado – Arno Kayser e Ivone Gebara – CEBI
8 - Deus, criação e mudanças climáticas – CEBI/IECLB
9 - Sustentabilidade… eis a questão – Eloir Antônio Vial e Fabiane Asquidamini – CEBI
10 - Bíblia e Ecologia – PNV nº 53/54 – Uwe Wegner – CEBI
11Bíblia e Cidadania – PNV nº 137/138 – José Edmilson Schinelo (org) – CEBI
12 - Bíblia e Ecologia – PNV nº 171 – CEBI-RO
13 - Ecofeminismo: novas relações, nova terra, novos céus… - PNV nº 174 – Tea Frigério
(org) – CEBI
14 - Ecologia: solidariedade com o cosmos – PNV nº 189 – Luiz J. Dietrich (Org) – CEBI
15 - Os biomas que recebemos e o Brasil que queremos – PNV nº 228 – João Inácio
Wenzel (Org) – CEBI
16 - A Terra é nossa mãe – Gênesis 1-12 – PNV nº 235/236 – Carlos Mesters e Francisco
Orofino – CEBI
17 - Bíblia, Terra e Água – PNV nº 259 – Dionísio Vandresen (Org) – CEBI
18 - O grito do Planeta Terra – PNV nº 275 – Anna Maria R. Gallazzi e Sandro Gallazzi
– CEBI
19 - Humanidade e Planeta Terra: quem precisa de quem? – PNV nº 276 – Nélio
Schneider – CEBI
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MENSAGEM
Em Jesus Cristo nosso Salvador, Deus recriou a sua obra e
nos fez participantes da vida eterna, do Reino.
Que o Ressuscitado brilhe como uma Luz capaz de sufocar
todas as trevas do coração humano nesta Páscoa. E que a
Solenidade da Passagem da morte para a vida, do rancor e do
ódio, para o perdão e o amor, possa fazer desta vida humana
uma autêntica passagem para a vida definitiva em Deus.
Que a humanidade, movida pela Luz verdadeira, possa
renascer mais saudável e mais comprometida com a toda a
obra do Criador, pensando não apenas em si, mas também e
principalmente na vida e na casa de todos.
Estes são os desejos e sonhos de toda Equipe do Centro de
Estudos Bíblicos do Espírito Santo - CEBI-ES e do Departamento
de Pastoral da Arquidiocese de Vitória.
“O Cristo ressuscitou! Ele está vivo no meio de nós.
Caminhemos ao seu encontro e com Ele.”

ALGUMAS SUGESTÕES DO TREINAMENTO DA
CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2011
- Trabalhar a população para a necessidade da Coleta Seletiva do lixo;
- Buscar o destino certo para o lixo e resíduos tóxicos;
- Trabalhar para recolher o óleo de frituras (não jogar na pia);
- Buscar alternativas para o reaproveitamento do óleo de frituras em
cooperativas, entidades ou associações;
- Cobrar da Prefeitura suporte, apoio e parceria para essas necessidades;
- Ajudar na Comunidade a concretizar os trabalhos despertados na CF 2011
nos diversos grupos de reflexão;
- Conscientizar a população da Comunidade Eclesial da necessidade de dar ao
esgoto doméstico o seu destino certo;
- Começar pela Comunidade Eclesial a fazer o uso devido da água (ex. não
varrer calçadas com mangueira ou lavar veículos e outras) de forma ordenada,
fraterna e solidária;
- Manter bem regulado os veículos, tanto no consumo de combustível, peças
e no uso de sons;
- Recordar às pessoas da necessidade de proteger as áreas das nascentes, marés,
córregos, rios, mangues, áreas de preservação e outras;
- Conscientizar da necessidade de buscar alternativas para evitar o uso de
agrotóxicos que matam os agricultores, o meio ambiente e os consumidores
final do produto colhido;
- Abolir na Comunidade Eclesial e nas Igrejas em geral, o uso de materiais
descartáveis como prato, copos, sacolas plásticas e outros;
- Buscar parcerias com órgãos, grupos e entidades que trabalham na
conscientização e no respeito à vida e ao meio ambiente;
Acrescente aqui, outras alternativas ou gestos concretos, que a Comunidade
escolheu e que são importante contribuição para a vida em nosso planeta.
“Depende de nós, esse mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem
feito!” (Ivan Lins)
“O que mais preocupa não é o grito dos violentos, nem dos corruptos, nem dos
desonestos, nem dos sem-caráter, nem dos sem-ética. O que mais preocupa é
o silêncio dos bons!”. (Martin Luther King)

