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MISERICORDIOSOS COMO O PAI

Desde 8 de dezembro do ano passado até 20 de novembro deste ano, 
estamos vivendo o Ano Santo da Misericórdia com o tema Misericordiosos 
como o Pai (Lc 6,36).

Trata-se de um ano jubilar, pois há 50 anos, o Beato Paulo VI concluía o 
Concílio Vaticano II, maior acontecimento da Igreja no século passado. Este 
Ano Santo, convocado pelo Papa Francisco, encoraja-nos a prosseguir a 
obra iniciada no Concílio. Por ocasião da abertura do Concílio, o Papa São 
João XXIII propôs uma Igreja que prefere usar mais a medicina da 
misericórdia que a severidade da condenação. 

Então, neste Ano Santo, a Igreja quer colocar em evidência a sua missão de 
ser testemunha da misericórdia divina no mundo. Em todas as 
Arquidioceses e Dioceses será realizado um caminho espiritual que tem em 
seu centro a misericórdia de Deus.

O termo misericórdia é a junção de duas palavras em latim: miseratio 
(compaixão) e cordis (coração). Assim, pode-se entender literalmente 
misericórdia como coração que tem compaixão, que sofre junto, que vive 
em si a dor do outro. 

Deus tem um coração compadecido para com cada um de nós. E como 
Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, perdoai-nos as nossas ofensas 
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, nós também 
devemos tornar o nosso coração compadecido. Por isso, o tema do Ano 
Santo: Misericordiosos como o Pai (Lc 6,36).

O nosso grupo é um espaço da misericórdia e da acolhida alegre para todos.  

  Dom Mauro Aparecido dos Santos
Arcebispo Metropolitano de Cascavel e Presidente do Regional Sul 2



PRIMEIRO ENCONTRO
O Senhor encheu-se de compaixão (Lc 7,13)

Campanha da Fraternidade: Casa Comum, nossa responsabilidade

O animador sinta-se livre para seguir os cantos sugeridos ou escolher outros. Pode 
deixar de lado alguma parte do encontro, caso perceba que ficaria muito extenso.

(Material para este encontro: Bíblia, cruz, flores e velas. Providenciar dois 
recipientes de igual tamanho com água sobre a mesa, ao centro: podem ser jarras 
ou copos. Num deles colocar água suja e noutro água limpa. Será necessário 
também um aparelho toca CD. Preparar as crianças para entrar trazendo a Bíblia, 
antes da leitura do Evangelho. Para o momento da Campanha da Fraternidade, 
jogar um pouco de lixo no centro da sala que, na sequência, será varrido).

CANTO: AGORA É TEMPO DE SER IGREJA (final do livrinho n. 1).

Animador: Irmãos e irmãs, no tempo quaresmal vamos abordar temas 
importantes para nossa vida cristã, para a vida de comunidade e de toda a 
Igreja. Iremos acompanhar o que a Campanha da Fraternidade Ecumênica 
e o Ano Santo da Misericórdia nos propõem preparando-nos para a Páscoa 
do Senhor.  

Pessoa da casa: A Igreja Católica do mundo inteiro está vivendo o Ano 
Santo da Misericórdia. O nosso Deus é misericórdia e perdão! O salmo 135 
fala que eterna é a sua misericórdia. Então, agora, indo ao encontro das 
pessoas presentes diga, com entusiasmo, a cada uma delas: Deus é 
misericórdia para você! (Tempo). 

Leitor 1: A misericórdia de Deus tornou-se viva, visível na vida e 
ressurreição de Jesus, que doou sua vida pela salvação da humanidade. 
Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai. Essa misericórdia se revela no 
mistério da Santíssima Trindade. Invoquemos a Trindade em nome do Pai e 
do Filho... (Pode ser cantado). 

Animador: Sentados, repitamos juntos as frases que ouviremos: Felizes os 
pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus (todos repetem). / Felizes 
os que choram, porque serão consolados. / Felizes os mansos, porque 
herdarão a terra. / Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados 
filhos de Deus. / Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. 
Glória ao Pai...
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Leitor 2: O mistério da misericórdia é fonte de alegria, serenidade e paz, 
condição para nossa salvação. Vamos partilhar o que já ouvimos e 
entendemos sobre o Ano Santo da Misericórdia. (Momento de partilha).

CANTO: A TI MEU DEUS (n. 2).

Leitor 3: A Palavra de Deus é a carta de amor que Ele escreveu para nós. 
Acolhamos a Bíblia em nosso meio cantando (crianças entram trazendo a Bíblia).

CANTO: Palavra de salvação, somente o céu tem pra dar, por isso meu 
coração se abre para escutar (2x).

ESCUTANDO A PALAVRA DE DEUS

Leitor 1: Deus é misericórdia. 
Ele sente alegria em nos 
perdoar. Ele sente compaixão 
de quem sofre. Este ano vamos 
continuar rezando a Palavra de 
Deus, orientados por Dom José 
Antônio Peruzzo, Arcebispo 
Metropolitano de Curitiba (PR).

Leitor 2: Abramos, com respeito, a nossa Bíblia para acompanhar a leitura 
do Evangelho de Lucas 7,11-17, em pé. Quem não tiver a Bíblia acompanhe 
com quem está ao lado. (Depois de ler uma vez, faz-se um breve momento de 
silêncio e se lê novamente).

Animador: Ouviremos três faixas do CD, na seguinte sequência: FAIXA 1, 
FAIXA 13 e FAIXA 2. (Tendo terminado a Leitura Orante, se houver tempo, fazer 
alguns minutos de partilha sobre a oração).

DINÂMICA – DEUS É MISERICÓRDIA

(Colocar dois recipientes de igual tamanho com água sobre a mesa, ao centro: 
podem ser jarras ou copos. Num deles colocar água suja e noutro água limpa).

Animador: Deus é misericórdia e perdão. Essa verdade é fascinante! A 
Bíblia poderia ter dito que Deus é lindo ou que Ele é jovem. Mas não diz isso. 

Leitor 1: A Bíblia nos fala e nos mostra que Deus é misericórdia e perdão! Já 
pararam para pensar o que isso realmente significa? Digamos juntos:
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Todos: O nosso Deus é misericórdia e perdão!

Leitor 2: Para quem Ele é misericórdia e perdão? Para você e para mim.

Leitor 3: Quando Ele é misericórdia e perdão? O salmo 135 responde: Eterna 
é a sua misericórdia. 

Animador: Agora, enquanto leio algumas palavras e ouvimos uma música 
instrumental (FAIXA 14 DO CD), passaremos de mão em mão o recipiente 
com a água suja. Ao receber o recipiente na mão, cada um observe, por um 
instante, a água suja (passar o recipiente enquanto o animador continua a 

leitura). Na vida do ser humano encontramos: inveja, ciúmes, mentiras, 
fraudes, corrupção, roubos, ódio entre as pessoas, guerra (as pessoas podem 

acrescentar espontaneamente outros males e pecados que acontecem na 
humanidade). 

Animador: Agora, observemos como Deus age (passar o recipiente com água 

limpa). Ele é misericórdia e compaixão; não fica se lembrando de nossas 
faltas; até se esquece que nos perdoou. Ele é o Pai paciente e bondoso que 
nos espera voltar para casa. As suas entranhas se estremecem ao nos ver 
como ovelhas sem pastor. O seu coração chora junto com a viúva de Naim e 
com todos os sofredores (as pessoas podem acrescentar espontaneamente 

outras maravilhas de Deus).

TESTEMUNHO – CARRO PARADO À NOITE

Leitor 1: Ser misericordioso é ter um coração compadecido, que vive a dor 
do outro.

Era passado das onze horas da noite. Eu estava voltando para casa depois 
de um dia de trabalho intenso. Passando por uma rua escura, vi um carro 
parado, levantado por um macaco mecânico, devido a um pneu furado. Um 
pouco mais adiante vi um senhor caminhando. Imaginei que o carro seria 
dele. Fiquei indeciso, mas, decidi parar. Perguntei se ele era o dono do carro 
parado e se eu podia ajudá-lo. Ele me respondeu que estava retornando da 
formatura de sua filha, que furou um pneu e o reserva estava murcho.

Emprestei a ele o pneu reserva do meu carro e o acompanhei até sua casa. 
Chegando lá, ele me agradeceu muito e queria inclusive me pagar pelo 
serviço. Convidei-o para ir à minha casa qualquer dia e lhe disse que a 
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minha recompensa seria que ele fizesse a alguém o mesmo que eu fiz por 
ele (Salinésio Junior).

Leitor 2: Em outras palavras, que a misericórdia continue para frente.

CANTO: Um coração para amar, pra perdoar e sentir, para chorar e sorrir, 
ao me criar tu me deste. Um coração pra sonhar, inquieto e sempre a 
bater, ansioso por entender as coisas que tu disseste. Eis o que eu venho 
te dar. Eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu. Meu 
coração não é meu (2x).

1ESPECIAL SOBRE A CAMPANHA DA FRATERNIDADE ECUMÊNICA

(Jogar no centro da sala, ao chão, um pouco de lixo).

Leitor 1: Nosso modelo de sociedade está baseado no consumo, no 
acúmulo e na aparência. Para suprir essas necessidades, sacrificamos, 
muitas vezes, a nossa Casa Comum, que é o espaço em que habitamos.

Leitor 2: Nem sempre estamos atentos para atitudes simples, tais como: 

Todos: O descarte correto do lixo, a ligação de nossas casas à rede de 
esgoto, o cuidado com a água, entre outros.

Leitor 3: A falta desses cuidados fere o planeta Terra, a criação de Deus. 
Assim, no lugar de flores, jardins e frutos, vemos lixo em muitas partes. Os 
riachos estão secando e os rios maiores estão sendo poluídos. 

Crianças: Que mundo os adultos estão deixando para nós e para as 
gerações que virão?

Leitor 1: O Papa Francisco disse: A terra, nossa casa, parece transformar-se 
cada vez mais num grande depósito de lixo. Em muitos lugares do planeta, os 
idosos recordam com saudade, as paisagens de outrora, que agora veem 

2cobertas de lixo .

Animador: O tempo está no limite, mas ainda há possibilidade de mudar a 
situação. (Fazer uma pausa. Neste momento alguém varre o lixo do centro da sala 

e recolhe num lixeiro). A nossa mudança no modo de viver e consumir vai 
ajudar a transformar o rio poluído em água cristalina e habitado por peixes; 
a terra seca em terreno bom que produz sessenta, cem por um. 

1
 CNBB. Casa Comum, nossa responsabilidade. Campanha da Fraternidade Ecumênica 2016: 

Manual. Edições CNBB, 2015, p. 18.
2 
 PAPA FRANCISCO, Laudato Si, n. 21.



CANTO: Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe a 
colheita, plantas para o irmão (2x). Todo tijolo é um anseio de edificar e 
toda obra é uma forma da gente se dar. 

MOMENTO DAS PRECES

Leitor 2: A cada invocação respondamos: Liberta-nos, Senhor.

– Da gula, do desperdício de alimento e do pouco caso com quem passa fome.

– Do egoísmo que nos leva a descuidar da natureza. 

(Os membros do grupo podem acrescentar outras intenções).

Leitor 3: Vamos concluir este momento recitando a oração da Campanha 
da Fraternidade, que está na última página do livrinho.

GESTO CONCRETO

Animador: Qual gesto concreto podemos assumir? (Momento para diálogo).

ORAÇÃO FINAL

Animador: Concedei-nos, ó Deus, que, ao longo desta quaresma, 
possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder ao 
seu amor por uma vida santa. Por Cristo nosso Senhor. Amém.

CANTO – ORAÇÃO DE SÃO FRANCISCO (cantado ou recitado).

Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz! Onde houver ódio, que eu leve o 
amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que 
eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que 
eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde 
houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. 
Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, 
compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando, que 
se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a 
vida eterna!

CANTO: MARIA DA MINHA INFÂNCIA (n. 3) OU O HINO DA CF (n. 18).

Como foi a Leitura Orante da Bíblia? Alguém poderia filmar no celular um 
testemunho e nos enviar por WhatsApp? (41) 99559980.

Atenção ao material necessário para a dinâmica do próximo encontro.
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SEGUNDO ENCONTRO 
Esta viúva pobre doou mais que todos (Mc 12,43)

Campanha da Fraternidade: Casa Comum, nossa responsabilidade

(Material: Dispor de uma jarra de água limpa, bacia e toalha. Preparar também 
um recipiente com água limpa, um cestinho com lixo e um cartaz escrito: 
saneamento básico e outro escrito: cólera, dengue, hepatite, febre, tifoide e 
diarreia. Além disso será necessário um aparelho toca CD).

CANTO: SEJA BEM-VINDO (n. 4).

Pessoa da casa: Bem-vindos à nossa família. Com a vinda de vocês e a união 
de todos, o próprio Deus se faz presente entre nós. Por isso, nós estamos 
muito felizes. Cada um de vocês traz alegria a esta casa.

CANTO: A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A 
verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus (2x).

Animador: A Campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano nos pede 
para cuidar do nosso planeta Terra, a Casa Comum de todos nós. O nosso 
planeta é lindo. Foi criado pelas mãos de um artista, Deus, que criou tudo 
para nós e para as pessoas que virão depois de nós. Iniciemos em nome do 
Pai e do Filho...

Leitor 1: Estamos no tempo quaresmal. Deus dá indicações precisas de 
como devemos viver a quaresma. Ouçamos o profeta Isaías 58,6-11 (alguém 
lê e em seguida se faz um momento de silêncio para interiorização). 

Leitor 2: O profeta Isaías afirma que o jejum deve ser praticado com atos de 
justiça e amor ao próximo, realizados diariamente. Também diz que Deus 
não faz questão absoluta do jejum, mas sim, que pratiquemos a justiça para 
com os mais pobres e sofredores. 

Animador: Cada um pode citar quais palavras e frases do texto mais lhe 
chamaram a atenção (tempo). 

Leitor 3: Porque nem sempre vivemos a quaresma como Deus pede, 
levantemos as mãos e os braços bem alto e invoquemos o perdão divino:

Criança: Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós.

Jovem: Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós.
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Adulto: Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós.

Glória ao Pai e ao Filho...

CANTO: SENHOR QUEM ENTRARÁ NO SANTUÁRIO (n. 5).

ESCUTANDO A PALAVRA DE DEUS

Animador: Vamos abrir com respeito a 
nossa Bíblia e acompanhar a leitura do 
Evangelho de Marcos 12,41-44, em pé. 
Quem não tiver a Bíblia, acompanhe com 
quem está ao lado. (Depois de ler uma vez, faz-
se um momento de silêncio e se lê novamente). 

Animador: Rezemos com a Palavra de Deus. Ouviremos três faixas do CD na 
seguinte sequência: FAIXA 3, FAIXA 14 e FAIXA 4. (Tendo terminado a Leitura 
Orante, se houver tempo, fazer alguns minutos de partilha sobre a oração).

CANTO: EIS-ME AQUI, SENHOR (n. 6). 

TESTEMUNHO – E SE FEZ A LUZ

O missionário Metódio ofereceu gratuitamente quatro meses de seu 
trabalho na construção da casa da missão católica Beato Paulo VI na 
comunidade de Quebo, no país da Guiné Bissau, na África. Durante o tempo 
em que esteve lá, ele pegou malária e foi levado para o hospital. Na verdade, 
o que eles chamam de hospital é um galpão para onde os doentes são 
conduzidos. Nesse hospital não existem banheiros, os poucos colchões de 
espuma existentes estão desgastados e não servem alimentos para os 
doentes. 

Pior do que a malária, o que mais fazia Metódio sofrer era ver a dificuldade 
dos enfermeiros acharem as veias nos bracinhos das crianças africanas, à 
noite, à luz de tochas, pois o hospital também não tem energia elétrica. O 
remédio contra a malária é aplicado nas veias. 

Antes de seu retorno, Metódio se comprometeu a realizar no Brasil uma 
campanha envolvendo pessoas amigas para arrecadar dinheiro a fim de 
instalar painéis solares suficientes para a iluminação e o funcionamento de 
de geladeiras para conservar vacinas. 
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Há poucas semanas ele enviou R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais). 
Os missionários brasileiros levaram a notícia para os enfermeiros do hospital 
e, em seguida, nos escreveram: Pensem na alegria deles. Para eles, isso é o 
céu aqui na terra. Para nós, é um gesto de misericórdia. 

3ESPECIAL DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE ECUMÊNICA  

(Dispor sobre o chão, ao centro da sala, um recipiente com água limpa, um 
cestinho com lixo e um cartaz escrito: saneamento básico e outro escrito: cólera, 
dengue, hepatite, febre tifoide e diarreia).

Animador: A Campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano aborda o 
saneamento básico. O que significa esse tema? 

Todos: É o conjunto de serviços, infraestrutura e instalações físicas, legais 
e institucionais.

Leitor 1: É o abastecimento de água potável, desde a captação até as 
ligações nas residências e prédios.

Leitor 2: O esgoto sanitário: coleta, transporte, tratamento e disposição 
final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações das residências e 
prédios até seu lançamento final de forma limpa no meio ambiente.

Leitor 3: A limpeza das cidades e manejo de lixo (resíduos sólidos): coleta, 
transporte e tratamento. O mesmo vale para o lixo doméstico, hospitalar e 
industrial. 

Todos: Saneamento básico é também o escoamento da água da chuva nas 
cidades, para evitar enchentes.

Leitor 1: É ainda a articulação de políticas públicas de desenvolvimento 
urbano, de combate à pobreza, de proteção do ambiente, de promoção de 
uma melhor qualidade de vida. 

Leitor 2: Quando falta o saneamento básico milhares de pessoas correm 
risco de pegar doenças, tais como: cólera, dengue, hepatite, febre tifoide e 
diarreia devido às más condições da água e higiene.

Animador: As ações de saneamento básico são serviços essenciais à 
comunidade. São direitos sociais dos cidadãos e dever do Estado.

3 CNBB. Casa Comum, nossa responsabilidade. Campanha da Fraternidade Ecumênica 2016: 

Manual. Edições CNBB, 2015, p. 21.
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DINÂMICA – PEDIMOS PERDÃO PELO MAL QUE FAZEMOS À NATUREZA

(Dispor de uma jarra de água limpa, bacia e toalha). 

Animador: Pediremos perdão a Deus pelo mal que causamos à nossa Casa 
Comum, o planeta Terra. Após cada invocação, as crianças ou os jovens 
derramarão um pouco de água nas mãos de alguns participantes 
simbolizando a misericórdia de Deus que nos purifica. 

Leitor 1: Perdoa-nos, Senhor, por algumas ações da sociedade que 
condenam muitas pessoas a viver em condições desumanas. 

Todos: Perdoa-nos, Senhor (as crianças ou os jovens com jarra de água, bacia e 
toalha lavam as mãos de algumas pessoas).

Leitor 2: Perdoa-nos, Senhor, pela grave situação de milhões de pessoas 
espalhadas pelo mundo que não têm acesso à água potável e, sobretudo, 
perdoa-nos pelo mau uso da água.

Todos: Perdoa-nos, Senhor (as crianças ou os jovens...).

Leitor 3: Perdoa-nos, Senhor, pelo descuido com as fontes de água e as 
nascentes dos rios.

Todos: Perdoa-nos, Senhor (as crianças ou os jovens...).

Leitor 1: Perdoa-nos, Senhor, pelo lucro exagerado de alguns que agrava a 
miséria de outros. Perdoa-nos, Senhor, pelo descaso com os pobres que, 
em geral, residem nas áreas de risco e são vítimas de enchentes.

Todos: Perdoa-nos, Senhor (as crianças ou os jovens...).

Leitor 2: Perdoa-nos, Senhor, por adotarmos um estilo de vida de consumo 
desenfreado e de desperdício de alimentos.

Todos: Perdoa-nos, Senhor (as crianças ou os jovens...).

Leitor 3: Perdoa-nos, Senhor, por usarmos tanto veneno na produção de 
cereais e frutas.

Todos: Perdoa-nos, Senhor (as crianças ou os jovens...).

Animador: Vamos concluir rezando juntos a oração da Campanha da 
Fraternidade, que está na última página do livrinho. (Se poucas pessoas 

tiverem o livrinho, o animador pode ler frase por frase e todos repetem).

CANTO: ÉS ÁGUA VIVA (n. 7).



GESTO CONCRETO

Animador: Temos costume de classificar o lixo que geramos entre orgânico, 
reciclável e outros? E por que não assumir um compromisso de melhorar 
nesse quesito?

ORAÇÃO FINAL 

(Conduzida por uma pessoa voluntária).

A bênção de Deus Pai cuja justiça brota como água da fonte nos anime para 
construir um mundo mais justo. A bênção de Cristo, cujo tempo favorável 
que é agora nos impulsione para ações em favor dos mais frágeis. A bênção 
do Espírito Santo que sopra livre recriando a vida nos anime para o cuidado 
da criação e para o amor. Em nome do Pai e do Filho...

CANTO: POR CAUSA DE UM CERTO REINO (n. 8) OU O HINO DA CF (n. 18).

O que vocês mais gostaram do encontro de hoje? Alguém poderia 
filmar no celular um testemunho e nos enviar por 

WhatsApp? (41) 99559980.
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TERCEIRO ENCONTRO
O cego deu um pulo e se aproximou de Jesus (Mc 10,50)

Campanha da Fraternidade: Casa Comum, nossa responsabilidade

(Material: Bíblia e flores. Dispor de um aparelho toca CD).

Animador: Queridos amigos, bem-vindos! Iniciemos em nome do Pai... 
Deus hoje passa por esta casa, como passou por Jericó. Nós não o podemos 
ver, mas Ele está presente. Ele é o motivo pelo qual nos encontramos.

Todos: Estamos aqui porque Deus é tudo em nossa vida.

CANTO: NOSSO ENCONTRO SERÁ ABENÇOADO (n. 9).

Leitor 1: A Campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano pede para 

20 de março - Domingo de Ramos
Coleta Ecumênica Nacional da Solidariedade
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cuidarmos da natureza. O Patriarca Ortodoxo Bartolomeu, grande defensor 
da ecologia, afirmou:

Todos: É necessário cada um se arrepender do próprio modo de maltratar 
o planeta, porque todos, na medida em que causamos pequenos danos 

4ecológicos, contribuímos para a desfiguração e destruição do ambiente .

Leitor 2: O patriarca disse também:

Leitor 3: Quando os seres humanos destroem a biodiversidade na criação 
de Deus; quando comprometem a integridade da terra e contribuem para a 
mudança climática, desnudando a terra das suas florestas naturais ou 
destruindo as suas zonas úmidas; quando os seres humanos contaminam 

5as águas, o solo, o ar... tudo isso é pecado . 

Todos: Porque um crime contra a natureza é um crime contra nós mesmos 
e um pecado contra Deus.

Animador: A Bíblia fala que Deus não fez a morte, nem se alegra com a perdição 
dos vivos. Ele criou todas as coisas para existirem e as criaturas do globo 
terrestre são saudáveis; nelas não há nenhum veneno mortal (Sb 1,13-15).

CANTO: Eis o tempo de conversão. Eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, 
juntos cantemos. Eis o tempo de conversão.

ESCUTANDO A PALAVRA DE DEUS

Animador: Vamos abrir com respeito a 
nossa Bíblia e acompanhar a leitura do 
Evangelho de Marcos 10,46-52, em pé. 
Quem não tiver a Bíblia, acompanhe com 
quem está ao lado. (Depois de ler uma vez, faz-
se um momento de silêncio e se lê novamente). 

Animador: Ouviremos três faixas do CD na 
seguinte sequência: FAIXA 5, FAIXA 13 e

FAIXA 6. (Tendo terminado a Leitura Orante, se houver tempo, fazer alguns 
minutos de partilha sobre a oração). 

CANTO: SENHOR SE TU ME CHAMAS (n. 10). 

4
 PATRIARCA BARTOLOMEU citado por Papa Francisco, Laudato Si, n. 8.

5
 IDEM.
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DINÂMICA – DEUS CHAMA VOCÊ

Leitor 1: Cada um de nós foi chamado por Deus à vida. E Ele continua nos 
chamando por meio da Igreja e da comunidade.

Leitor 2: Hoje, todos juntos, seremos a voz de Deus que chama.

Leitor 3: Faremos do seguinte modo: deixaremos a Bíblia aberta, sobre a 
mesa, na passagem de Bartimeu, que acabamos de ouvir (colocar a Bíblia 

como foi dito). Por meio de nós, Deus continua chamando cada pessoa. 
Façamos um pequeno treinamento. Se estivesse aqui alguém chamado 
Benedito, diríamos juntos: Coragem Benedito, levanta-te. Deus te chama! 
Em seguida, o Benedito levantaria da sua cadeira, iria até onde está a Bíblia 
aberta, a beijaria e diria em voz forte: Senhor, que eu veja! Dá-me a graça de 
ser teu discípulo. Depois disso, Benedito voltaria a sentar e outra pessoa 
daria sequência repetindo os mesmos gestos que ele realizou.

Animador: Iniciemos a dinâmica, com alegria, enquanto escutamos uma 
música instrumental (FAIXA 14 DO CD).

6TESTEMUNHO – AMAZÔNIA: AMBIENTALISTAS DE CORAÇÃO

Raimundo é cabeleireiro e Edilena é funcionária pública. Interessar-se pelo 
meio ambiente não é o foco de competência deles. Mas um dia se 
perguntaram: que mundo queremos deixar para os nossos filhos? 

Casados há 29 anos, com três filhos e três netos, moram em Abaetetuba 
(Pará), uma ilha que abrange os municípios de Igarapé-Miri, Moju e 
Barcarena, cidades que, na década de 1980, se tornaram sede de indústrias 
e mineradoras. Na ocasião, muitas famílias deixaram suas terras para 
trabalhar em grandes empresas, acomodando-se nas periferias na ilusão 
de um bem-estar que nunca alcançaram.

O impacto dessas indústrias sobre o ambiente foi devastador. Teve início o 
corte indiscriminado dos pés de açaí para a extração do palmito destinado à 
exportação, privando assim as famílias de um alimento essencial para a sua 
nutrição. Os resíduos industriais jogados nos rios causaram diminuição de 
peixes e a poluição do ar reduziu muito a produção de fruta.

Não era fácil entender o que fazer. Raimundo e Edilena decidiram 
transformar, com recursos próprios, uma área de pasto de 34 hectares, em 
6
 Fonte: www.focolares.org.br.



um pomar. Ao escolher as árvores buscaram as variedades típicas da região 
com maiores riscos de extinção. Depois de muito trabalho criaram, em 
Abaetetuba, uma área de preservação da biodiversidade local. Hoje o 
pomar produz frutas de 166 espécies nativas. 

CANTO: PELOS PRADOS E CAMPINAS (n. 15).

ESPECIAL DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE ECUMÊNICA 

Animador: Estamos vivendo um momento crucial para a continuidade da 
vida no planeta Terra. A situação do planeta é preocupante. É preciso que 
cada pessoa assuma a responsabilidade que lhe cabe em vista do bem 
comum. 

Leitor 1: A Terra é um sistema vivo e complexo que nos foi presenteado por 
Deus. Somos chamados a cuidar desse presente. 

Todos: Queremos um mundo no qual o direito brote como fonte e a justiça 
corra qual riacho que não seca (cf. Am 5,24).

Leitor 2: O saneamento básico inclui os serviços públicos de abastecimento 
de água, o manejo adequado dos esgotos sanitários, das águas das chuvas, 
dos resíduos sólidos (lixo), o controle de reservatórios e dos agentes 
transmissores de doenças.

Todos: Essas atividades cabem ao governo federal, estadual e 
municipal. 

Leitor 3: Com isso teríamos uma sensível melhoria na saúde e nas 
condições de vida da comunidade.

Animador: Qual é a responsabilidade de cada um de nós aqui presentes?

Leitor 1: Cada um de nós gera em média 1,0 kg de lixo por dia. A população 
brasileira passou de 200 milhões de pessoas. Imagine o montão de lixo que 
se produz a cada dia no Brasil.

Todos: Se parte desse lixo for parar nos rios, como ficarão os nossos rios? 

Leitor 2: A questão do lixo é séria e envolve a nós todos, em nossa Casa 
Comum, que é o planeta Terra.

Leitor 3: Normalmente falamos em jogar fora o lixo, mas não existe esse 
fora, pois o lixo sempre estará dentro do planeta.

14
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Bate-papo: Alguém sabe dizer para onde é levado e como é tratado o lixo 
coletado em nossa cidade ou comunidade? (Tempo para conversa).

MOMENTO DE ORAÇÃO

Leitor 1: Estamos num clima de oração e de encontro com Deus. A cada 
invocação diremos juntos: Fortalece, Senhor, a nossa fé.

– Por todos nós aqui presentes, para que escutemos o chamado de Deus e 
respondamos com prontidão.

– Pela Igreja, para que seja testemunho no mundo da misericórdia de Deus. 

– Pelos membros de nosso grupo que atravessam por momentos difíceis, 
para que sintam a presença de Deus em sua vida.

(Os membros do grupo podem acrescentar as suas intenções).

Leitor 2: Vamos concluir este momento rezando o Pai-Nosso.

GESTO CONCRETO

Leitor 3: Alguém de nós já plantou alguma árvore? Se dispõe de terreno 
para isso, por que não fazer? 

ORAÇÃO FINAL

Animador: Deus, cujo favor nos alcança hoje, amanhã e sempre e cuja 
justiça corre como riacho de água limpa, abre os nossos corações e 
entendimentos para cuidarmos do nosso planeta, nossa Casa Comum, com 
amor e rigor necessários à preservação e assim evidenciemos a tua graça. 
Isso te pedimos por Cristo Senhor nosso. Amém. Abençoe-nos, Deus todo 
poderoso, Pai e Filho...

CANTO – SOMOS GENTE DA ESPERANÇA (n. 11) OU O HINO DA CF (n. 18).

Como foi a Leitura Orante da Bíblia? Alguém poderia filmar no celular 
um testemunho e nos enviar por WhatsApp? (41) 99559980. Os 

testemunhos que vocês nos enviarem serão repassados a
Dom José Antônio Peruzzo, que gravou as mensagens.

20 de março - Domingo de Ramos
Coleta Ecumênica Nacional da Solidariedade
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QUARTO ENCONTRO 
Recolheram sete cestos que sobraram (Mc 8,8)

Campanha da Fraternidade: Casa Comum, nossa responsabilidade

(Material: Bíblia, flores e um crucifixo. Dispor de um aparelho toca CD). 

Alguém da casa: Queridos amigos, bem-vindos! Uns aos outros nos 
acolhamos, pois, quando rezamos juntos, formamos uma única família. 
Iniciemos em nome do Pai...

CANTO: MESTRE (n. 12) OU OUTRO À ESCOLHA.

Animador: O cuidado da natureza faz parte de um estilo de vida simples, de 
pessoas que entenderam quanto é grande o presente que Deus nos deu. 
Deus criou uma casa linda para nós e deseja que a amemos e sejamos todos 
irmãos uns dos outros.

Todos: Somos filhos do mesmo Pai e irmãos uns dos outros.

Leitor 1: A Campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano nos alerta para 
a Casa Comum, nossa responsabilidade. 

Leitor 2: É da terra que vem o alimento que nos sustenta. Como é bonito ver 
nossos filhos bem nutridos e felizes. Como é triste ver crianças que sofrem a 
fome. 

Todos: O alimento é sagrado e não pode ser desperdiçado, mesmo em 
pequena quantidade.

Leitor 3: Vamos ouvir um poema antiquíssimo escrito alguns séculos antes 
de Cristo. Trata-se do salmo 146(145). Antes da leitura, acolhamos as 
crianças que entram trazendo a Bíblia para nós (tempo para as crianças 
entrarem. As crianças entregam a Bíblia para a pessoa que recitará o salmo).

Animador: Ouçamos com atenção as palavras do salmo (leitura do salmo).

Leitor 1: Ouvimos no salmo que Deus fez o céu, a terra e o mar.

Leitor 2: Ouvimos que Deus é fiel.

Leitor 3: E que Ele faz justiça aos oprimidos, aos marginalizados e dá alimento 
a quem tem fome.

Animador: Louvando a Deus pela sua grandeza, cantemos com bastante 
entusiasmo:

CANTO: SENHOR MEU DEUS (n. 13).
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ESCUTANDO A PALAVRA DE DEUS

Animador: Vamos abrir com respeito a 
nossa Bíblia e acompanhar a leitura do 
Evangelho de Marcos 8,1-9, em pé. Quem 
não tiver a Bíblia, acompanhe com quem 
está ao lado. (Depois de ler uma vez, faz-se 
um momento de silêncio e se lê novamente).

Leitor 1: Ouviremos três faixas do CD na 
seguinte sequência: FAIXA 7, FAIXA 14 e 
FAIXA 8. (Tendo terminado a Leitura Orante,

 se houver tempo, fazer alguns minutos de partilha sobre a oração).

DINÂMICA – RECONHECER NOSSA OMISSÃO

Leitor 2: O que sentimos quando vemos pela televisão a triste realidade de 
pessoas que buscam sua sobrevivência nos lixões das grandes cidades?

Leitor 3: O que sentimos quando vemos em nossas cidades os moradores 
de rua procurando algo para comer no lixo que nós descartamos?

Animador: Agora passaremos um crucifixo de mão em mão. Cada um ao 
recebê-lo, toca a imagem e diz a seguinte frase: Jesus, dá-me a graça de te 
reconhecer em quem sofre (tempo para dinâmica). 

CANTO: SENHOR, SE TU ME CHAMAS (n. 10).

TESTEMUNHO – CHUVEIROS NO VATICANO

O Papa Francisco pediu que fossem instalados alguns chuveiros e 
banheiros no Vaticano para os moradores de rua, os sem-teto que circulam 
pela redondeza. Ultimamente, Francisco pediu que seja aberta uma 
barbearia para atender as mesmas pessoas. Cabeleireiros e voluntários de 
Roma doaram tesouras, pentes, espelhos e cadeiras para que sejam 
atendidos os amigos do Papa.

ESPECIAL DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE ECUMÊNICA

Animador: A Campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano chama a 
nossa atenção para o saneamento básico. 

Leitor 1: O cuidado com a água, com o lixo não é só do governo. Cada um de 
nós é também responsável para que as mudanças aconteçam. 

Criança 1: Vamos dar uma olhadinha em nossa casa.
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Criança 2: Quero saber como é o uso da água em nossas casas. Ela é usada 
com cuidado e economia? Quais práticas adotadas para um consumo 
responsável da água? Vamos fazer um cochicho com quem está ao lado e 
depois faremos um momento de partilha (tempo para cochicho e partilha).

Criança 1: Em nossas casas se desperdiça alimento? O que é feito com o 
óleo de cozinha que não pode ser reutilizado? 

Criança 2: O lixo gerado na casa é separado entre orgânico e reciclável ou os 
dois tipos de lixo são tratados de modo igual? (Tempo para cochicho e partilha).

CANTO:  SOMOS GENTE DA ESPERANÇA (n. 11).

MOMENTO DAS PRECES

Leitor 2: Apresentemos a Deus os nossos pedidos. A cada prece digamos: 
Senhor, escuta a nossa prece.

– Para que nós tenhamos mais cuidado com a água e com o alimento.

– Para que o mundo acolha os ensinamentos do Papa Francisco sobre o 
meio ambiente.

– Para que nossos professores e catequistas ensinem as crianças a amarem 
e cuidarem do meio ambiente.

(Os membros do grupo podem acrescentar outros pedidos espontâneos).

Animador: Vamos concluir este momento rezando um Pai Nosso.

GESTO CONCRETO

Animador: Comemos alimentos industrializados, empacotados, 
embutidos, enlatados... tomamos refrigerante quando, muitas vezes, 
temos frutas disponíveis para sucos. O nosso gesto concreto será optar por 
alimentos saudáveis. Também podemos vigiar para que em nossa casa não 
seja preparado alimento de sobra, que depois é desperdiçado.

ORAÇÃO FINAL DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE ECUMÊNICA 2016

Leitor 3: Recitemos juntos a oração da Campanha da Fraternidade que está 
na última página do livrinho.

CANTO: AVE, CHEIA DE GRAÇA (n. 14) OU O HINO DA CF (n. 18).

Como foi o encontro? Alguém poderia filmar no celular um 
testemunho e nos enviar por WhatsApp? (41) 99559980. 
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QUINTO ENCONTRO 
Ela derramou perfume na cabeça de Jesus (Mc 14,3)

Campanha da Fraternidade: Casa Comum, nossa responsabilidade

(Material: Dispor de uma jarra de água e copo para todos. Um aparelho toca CD).

Alguém da casa: Queridos amigos, bem-vindos! Que bom nos encontrar 
mais uma vez para rezarmos juntos. Formamos uma única família. 
Iniciemos em nome do Pai... 

CANTO:  AGORA É TEMPO DE SER IGREJA (n. 1) OU OUTRO À ESCOLHA.

Animador: O Papa Francisco fez um apelo às pessoas do mundo inteiro 
sobre a realidade da ecologia, o cuidado com o meio ambiente, a Casa 
Comum de todos nós.

Leitor 1: Disse que é preciso unir toda a família humana na busca de um 
desenvolvimento sustentável e integral, pois ainda há tempo para mudar.

Leitor 2: Francisco ressaltou que Deus não nos abandona, nunca recua no 
7seu projeto de amor, nem se arrepende de nos ter criado . 

Todos: Em cada criança que nasce, Deus confirma o seu amor pela 
humanidade.

Leitor 3: A respeito da água, o Papa disse: O acesso à água potável é um 
direito humano essencial, fundamental e universal, porque determina a 
sobrevivência das pessoas e, portanto, é condição para o exercício dos 

8outros direitos humanos .

CANTO: ÉS ÁGUA VIVA (n. 7). 

Leitor 1: A água é uma criatura de Deus. Como é gostoso e saudável tomar 
água. Ela refresca, revigora, lava tudo e faz a natureza florir. 

Leitor 2: Agora, cada um de nós receberá um copo com água para beber 
(tempo para distribuir os copos e a água).

Animador: Talvez nunca tenhamos agradecido a Deus pela água. Enquanto 
eu recito a passagem do livro de Daniel 3,57-74, convido vocês a ir tomando 
devagar, a sua água. Ouçam a Palavra de Deus e no seu coração agradeçam 
a Ele por nos ter dado a água, este bem precioso (leitura do texto de Daniel).

7
 PAPA FRANCISCO, Laudato Si, n. 13.

8
 PAPA FRANCISCO, Laudato Si, n. 30.
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Leitor 1: A água pura não tem cheiro e em pequena quantidade não tem 
cor. Manifesta sua coloração azulada quando em grande volume: rios, lagos 
e, sobretudo, oceanos.

Leitor 2: Três quartos do planeta Terra são compostos por água, na sua 
grande maioria água salgada. 

Todos: Obrigado, Senhor, pela água.

CANTO: A vossa Palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós (2x). Como 
um pai ao redor de sua mesa, revelando seus planos de amor! 

ESCUTANDO A PALAVRA DE DEUS

Animador: Vamos abrir com respeito a 
nossa Bíblia e acompanhar a leitura do 
Evangelho de Marcos 14,3-9, em pé.  
(Depois de ler uma vez, faz-se um momento 
de silêncio e se lê novamente). 

Leitor 1: Acompanhemos a Leitura Orante 
guiados por Dom José Antônio Peruzzo.

Ouviremos três faixas do CD na seguinte sequência:  FAIXA 9, FAIXA 13 e 
FAIXA 10. (Tendo terminado a Leitura Orante, se houver tempo, fazer alguns 
minutos de partilha sobre a oração).

DINÂMICA – CONVERSAR SOBRE OS NOSSOS RIOS

Leitor 2: Deus nos diz: Nas margens junto ao rio, de ambos os lados, 
crescerão toda espécie de árvores frutíferas, cujas folhas não cairão e cujos 
frutos jamais terminarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que 
os banham saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas 
folhas como remédio (Ex 47,12).

Leitor 3: Hoje faremos um bate-papo sobre os nossos rios. Que rios passam 
pela nossa cidade ou a nossa comunidade? Vocês sabem onde são as 
nascentes desses rios? Estamos cuidando e zelando dos rios e lagos da 
nossa região? (Tempo para conversa).

TESTEMUNHO – DAR DE BEBER

Com dinheiro arrecadado pelas crianças da Infância Missionária do Paraná 
foram perfurados dois poços artesianos na missão de Quebo, no país da 
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Guiné Bissau. Lá, anualmente, de outubro a junho não chove e o calor, 
superior a 40 graus, faz secar os poços convencionais. Para obter água, 
mulheres e crianças caminham longas distâncias, até doze quilômetros 
levando vasilhas com água sobre a cabeça.
Junto aos poços artesianos da missão 
católica, constantemente formava-se fila 
de mulheres e crianças para apanhar 
água. O sofrimento é visível até no olhar 
das crianças. Ao dar água para aquelas 
pessoas sedentas, sentíamos em nosso 
coração Jesus repetir: Estive com sede e 
me destes de beber (Mt 25,35). 

ESPECIAL DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE ECUMÊNICA

Leitor 1: No texto Lautato Si, que circulou no mundo inteiro, o Papa 
Francisco afirma: É bem conhecida a impossibilidade de sustentar o nível 
atual de consumo dos países mais desenvolvidos e dos setores mais ricos da 
sociedade, onde o hábito de desperdiçar e jogar fora atinge níveis 
inauditos. 

Animador: Especificamente sobre a água, o Papa afirma: 

Leitor 2: A disponibilidade de água se manteve relativamente constante 
durante muito tempo, mas agora, em muitos lugares, a procura excede a 
oferta sustentável, com graves consequências a curto e longo prazo. 

Leitor 3: Grandes cidades, que dependem de importantes reservas 
hídricas, sofrem períodos de carência do recurso, que, nos momentos 
críticos, nem sempre se administra com uma gestão adequada e com 
imparcialidade.

Animador: A carência de água pública se verifica especialmente na África, 
onde grande parte da população não tem acesso à água potável constante 

9ou sofrem secas que tornam difícil a produção de alimento .

Todos: Senhor, não nos deixes desperdiçar água.

CANTO: Eu vim para que todos tenham vida. Que todos tenham vida 
plenamente! (2x)

9
 PAPA FRANCISCO, Laudato Si, n. 28.
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MOMENTO DAS PRECES

Leitor 1: A cada invocação diremos juntos: Jesus, manso e humilde de 
coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.

– Senhor, afastai para longe de nós a preguiça em vos seguir.

– Senhor, afastai de nós as brigas, as divisões e os desejos de vingança.

– Senhor, afastai de nós a tristeza e a amargura.

(Os membros do grupo podem acrescentar as suas intenções).

Animador: Vamos concluir este momento rezando o Pai-Nosso. 

GESTO CONCRETO

Leitor 2: Evitar o desperdício de água.

ORAÇÃO FINAL

Animador: Deus, cuja misericórdia nos perdoa hoje, amanhã e sempre e 
cuja justiça corre como riacho de água limpa, ajuda-nos a cuidar de nosso 
planeta, a nossa Casa Comum, com amor e cuidado. Isso te pedimos por 
Cristo Senhor nosso. Em nome do Pai e do Filho...

CANTO – SENHOR, SE TU ME CHAMAS (n. 10) OU O HINO DA CF (n. 18).

Como foi a Leitura Orante? Alguém poderia filmar no celular um 
testemunho e nos enviar por WhatsApp? (41) 99559980. Repassaremos 

os testemunhos enviados a Dom José Antônio Peruzzo, 
que gravou para nós as mensagens.

Atenção ao material que será necessário para a dinâmica do próximo 
encontro.

Escaneie em seu celular o QR CODE abaixo e fique atualizado sobre a 
Missão na África. Talvez tenha que baixar o aplicativo QR CODE 

                                da loja de aplicativos. É gratuito.

Ou então acesse o site:
www.cnbbs2.org/africa

Facebook: CNBBRegionalSul2
Instagram: missaoafrica
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SEXTO ENCONTRO – CELEBRAÇÃO PASCAL
A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados (Jo 20,23)

Campanha da Fraternidade: Casa Comum, nossa responsabilidade

(Material: escrever em pedaços de papel as seguintes frases: Eu creio em Jesus 
Ressuscitado. / Eu creio no Pai todo poderoso. / Eu creio no Espírito Santo. / Eu 
tenho fé em Deus. / Eu creio que Deus é amor. / Eu creio que Deus é misericórdia. / 
Eu creio em Nossa Senhora. / Eu creio que todos nós ressuscitaremos. / Eu tenho fé 
nos santos. / Eu creio na vida eterna. / Eu creio na Igreja. / Eu confio na bondade do 
ser humano. / Eu almejo a paz. / Eu anseio que todos nos tornemos irmãos.

Colocar essas frases escritas num recipiente para o momento da dinâmica. Será 
necessário um aparelho toca CD).

CANTO: SENHOR QUEM ENTRARÁ (n. 5).

Animador: Irmãos e irmãs muito amados. Estamos vivendo um tempo 
especial de muitas bênçãos: a Quaresma e o ano da Misericórdia. Com 
alegria nós proclamamos: Deus é misericórdia! Digamos juntos, esta frase:

Todos: Deus é misericórdia!

Leitor 1: Ele nos ama, nos perdoa, nos conduz no caminho do bem, nos 
proporciona paz e alegria. Jesus é o rosto da misericórdia. Ele nos orienta 
com sua Palavra e nos anima a segui-lo com entusiasmo. Vamos iniciar 
cantando: Em nome do Pai...

Leitor 2: Deus se aproxima de nós com carinho e misericórdia. Foi Jesus 
quem nos revelou essa verdade por meio de sua vida, seus ensinamentos e 
suas obras. 

Animador: É pela grandeza e bondade de Deus que nós o louvamos.

O SALMO 150 – DUAS PESSOAS PROCLAMAM O SALMO

– Louvai o Senhor Deus no santuário, louvai-o no alto céu de seu poder!

– Louvai-o por seus feitos grandiosos, louvai-o em sua grandeza majestosa!

– Louvai-o com o toque da trombeta, louvai-o com a harpa e com a cítara!

– Louvai-o com a dança e o tambor, louvai-o com as cordas e as flautas!

– Louvai-o com os címbalos sonoros, louvai-o com os címbalos de júbilo!

– Louve a Deus tudo o que vive e que respira, tudo cante os louvores do Senhor!

Glória ao Pai e ao Filho...
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CANTO: OBRIGADO, SENHOR (n. 17).

Leitor 3: O evangelista João nos diz que Jesus, durante a primeira aparição 
aos discípulos, depois da ressurreição, após lhes desejar a paz, soprou 
sobre eles o Espírito Santo. Hoje, reunidos, nós pedimos: 

Todos: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei 
neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será 
criado, e renovareis a face da terra.

Oremos: Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do 
Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos 
sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém.

CANTO: Que alegria, Cristo ressurgiu. No Evangelho Ele vai falar. 
Entoemos nosso canto de louvor e gratidão, sua palavra vamos aclamar. 
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia.

ESCUTANDO A PALAVRA DE DEUS

Animador: Vamos abrir com respeito a 
nossa Bíblia e acompanhar a leitura do 
Evangelho segundo João 20,19-23, em pé. 
Quem não tiver a Bíblia, acompanhe com 
quem está ao lado. (Depois de ler uma vez, 
faz-se um momento de silêncio e se lê 
novamente).

Animador: Acompanhemos a Leitura Orante guiados por Dom José 
Peruzzo. Ouviremos três faixas do CD na seguinte sequência: FAIXA 11, 
FAIXA 14 e FAIXA 12. (Tendo terminado a Leitura Orante, se houver tempo, fazer 
uns três minutos de partilha sobre a oração).

CANTO: Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou! Eu vejo sua luz 
no povo, por isso, alegre sou! (2x). Em toda pequena oferta, na força da 
união, no pobre que se liberta, eu vejo ressurreição!

DINÂMICA – NÓS CREMOS EM JESUS RESSUSCITADO

(O recipiente com as frases deve estar sobre a mesa).

Leitor 1: A ressurreição de Jesus é a verdade máxima de nossa fé em Cristo. 
A ressurreição de Jesus é o centro da fé cristã desde as aparições do 
ressuscitado aos apóstolos. 
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Animador: Uma pessoa por vez se aproximará da mesa sobre a qual está o 
recipiente com papéis contendo frases. Cada pessoa pegará uma frase. Lê a 
frase em voz alta e faz um breve comentário (tempo para dinâmica. Se vierem 
a faltar os pedaços de papel, as frases já lidas podem ser repetidas). 

Leitor 2: Todos juntos recitemos com alegria a oração do creio. Creio em 
Deus Pai...

CANTO: DE LÁ DO INTERIOR (n. 16).

TESTEMUNHO – ELA MORAVA SOZINHA. E SE CAÍSSE? 

Em nossa quadra havia uma senhora idosa que morava sozinha. De vez em 
quando vinha nos visitar para que lêssemos as cartas que recebia ou para 
pedir que a acompanhássemos para receber a aposentadoria. Em datas 
especiais a convidávamos para estar conosco, e ela se sentia muito à 
vontade. Os nossos filhos também gostavam dela e sempre a recebiam 
com alegria: para eles era a vovozinha, para todos nós, o menor de quem o 
Evangelho fala. Um dia ela teve um derrame e os vizinhos logo nos 
chamaram, como se fôssemos a sua família natural. Ela ficou dois meses 
hospitalizada, sempre assistida por nós.

Quando se recuperou, aceitou ir morar numa casa para idosos, pois não 
tínhamos condição de acolhê-la em nossa casa. Mas continuamos a nos 
ocupar dela, com a colaboração de outras pessoas. Graças à vovozinha, 
muita solidariedade foi colocada em ação, no hospital e em nossa rua. 

CANTO: Senhor, que queres que eu faça? Senhor, que queres de mim? 
Mostra-me os teus caminhos. Senhor, que queres de mim?

MOMENTO DE ORAÇÃO

(Distribuir as preces para as crianças e os jovens lerem).

Animador: Peçamos ao Senhor Ressuscitado que preencha o nosso 
coração com a sua alegria. Apresentemos a Ele os nossos pedidos e 
digamos: Ilumina-nos com a tua divina luz. 

– Senhor Jesus, que perdoaste quem de ti se aproximou, dá-nos a graça de 
perdoar a quem nos ofendeu. 

– Volve teu olhar, Senhor, para os membros deste nosso grupo. Sopra sobre 
cada um de nós o teu Espírito Santo a fim de que sejamos fortes na união e 
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não nos deixemos levar pelo medo do mundo. 

(Os membros do grupo podem acrescentar outras invocações). 

Animador: Vamos concluir este momento rezando o Pai Nosso... 

CANTO: A TI MEU DEUS (n. 2).

GESTO CONCRETO

Leitor 3: Se Deus é misericórdia e sente alegria em oferecer o perdão, isso 
significa que perdoar é um gesto divino. Portanto, o nosso gesto concreto de 
perdoar a quem nos ofendeu e pedir o perdão a quem nós ofendemos é um 
gesto humano divino. Quem não perdoa carrega um peso em seu coração.

ORAÇÃO FINAL

Animador: Encerrando o nosso encontro, vamos nos dar as mãos 
formando um círculo. Em seguida, acompanhemos em silêncio a recitação 
de alguns versículos do Salmo 72.

Um jovem: Seu nome dure para sempre. Diante do sol permaneça seu 
nome. Nele serão abençoadas todas as raças da terra e todos os povos vão 
proclamá-lo feliz. Bendito o Senhor, Deus de Israel, o único que faz 
prodígios! E bendito o seu nome glorioso para sempre. Da sua glória se 
encha toda a terra. Amém.

Animador: Peçamos a bênção de Deus sobre todos nós. Estando todos em 
pé, formemos duplas, permanecendo uma pessoa diante da outra. Uma 
das pessoas fecha os olhos e a outra repete, depois de mim, a seguinte 
oração: (Tempo para serem formadas as duplas).

Que Deus te faça capaz de cumprir a sua vontade, / de realizar tudo o que é 
bom em sua vida, / de amar a natureza e todas as pessoas de coração, / 
agora e para sempre. / Amém. 

E traçando o sinal da cruz sobre a testa daquela pessoa diz: Em nome do Pai 
e do Filho e do Espírito Santo. Amém. (Tendo terminado, o mesmo gesto é 
realizado pela pessoa que recebeu a oração).

CANTO: AVE, CHEIA DE GRAÇA (n. 14) OU HINO DA CF (n. 18).

Como foi o encontro? Alguém poderia filmar no celular um testemunho 
e nos enviar por WhatsApp? (41) 99559980.
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10VIA SACRA

Instruções para a Via Sacra

Dispor de uma cruz que será solenemente conduzida, ladeada por duas pessoas, 
tendo em mãos velas acesas. Se for oportuno, pode-se rezar um Pai Nosso ou uma 
Ave Maria no final de cada estação. As pessoas que têm o livrinho em mãos 
compartilham-no com outras que não dispõem dele. Atenção: ao celebrar a Via 
Sacra na Igreja, use, se possível, um microfone sem fio, a fim de que todos 
possam escutar e rezar com devoção. Se for rezada em casa, que se disponha de 
cruz, vela, cartaz da Campanha da Fraternidade 2016, pano roxo ou branco sobre 
a mesa ao centro. Pedimos a todos que permaneçam ajoelhados, em cada 
estação, até o término da frase bíblica.

CANTO: EIS-ME AQUI, SENHOR (n. 6) ou SENHOR SE TU ME CHAMAS (n. 10).

Animador: Queridos amigos e amigas de Deus, estamos no tempo da 
Quaresma. Neste ano, a Campanha da Fraternidade Ecumênica, com o 
tema Casa Comum – Nossa responsabilidade, lembra a cada um de nós o 
cuidado com o meio ambiente. Iniciemos em nome do Pai... 

Leitor 1: Jesus percorreu a sua Via Sacra. Ele disse: Se alguém quiser vir após 
mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga (Mt 6,24). Trata-se de 
um convite. Ele não obriga ninguém a segui-lo. Para nós, que decidimos 
seguir a Jesus, a Via Sacra se torna o caminho rotineiro que nos santifica.

Leitor 2: Na estrada da vida, as estações da Via Sacra, são as dificuldades 
cotidianas, as tristezas, as doenças, o cansaço, a falta de recursos, a 
preocupação com os filhos. É trilhando esse caminho, em comunhão com 
Jesus, que geramos a vida de Deus nas pessoas.

Todos: Jesus, somos teus discípulos. Unimos a nossa via sacra à tua.

Leitor 3: As estações da via sacra que o mundo vive são a guerra, a migração 
forçada, a pobreza, a injustiça, a corrupção, as ameaças de terrorismo, os 
desastres ambientais, a degradação da natureza.

Todos: Jesus, não permitas que sejamos indiferentes ao sofrimento de 
ninguém.

10  Tomamos por base deste texto a Via Sacra presidida pelo Papa Francisco no Coliseu de Roma, 
dia 18 de abril de 2014. As meditações são de Dom Giancarlo Bregantini.
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CANTO: Eis o tempo de conversão. Eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, 
juntos andemos. Eis o tempo de conversão!

11Animador: O Papa Francisco falou aos jovens na África : Vou confessar uma 
coisa para vocês: trago sempre em meu bolso dois objetos: um terço para 
rezar (o Papa tirou o terço do bolso e o mostrou para as pessoas) e uma outra 
coisa bem diferente: uma pequena Via Sacra: a história do fracasso de Deus 
(o Papa tirou uma pequena caixa do bolso e mostrou a Via Sacra). Na Via Sacra 
vemos como Jesus foi sofrendo desde que o condenaram à morte até a 
sepultura. Graças a esses dois objetos eu não perco a esperança. 

PRIMEIRA ESTAÇÃO: JESUS É CONDENADO À MORTE

Animador: (Ajoelhemo-nos). Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos 
bendizemos!

Todos: Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo!

Animador: Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus. 
Mas eles gritavam mais alto: Crucifica-o! Crucifica-o! E a gritaria deles 
prevaleceu. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o 
homem que eles queriam (aquele que fora preso por rebelião e homicídio) e 
entregou Jesus à vontade deles (Lc 23,21-25). (Levantemo-nos).

Leitor 1: Um Pilatos amedrontado, que não procura a verdade, o dedo em 
riste que acusa e o clamor crescente da multidão enfurecida são os 
primeiros passos da morte de Jesus. Inocente, como um cordeiro, o sangue 
dele salva todo o povo. Aquele Jesus que viveu no meio do povo, curando e 
abençoando, agora é condenado à pena capital. Nenhuma palavra de 
agradecimento da multidão que escolhe soltar Barrabás e condenar Jesus.

Todos: Jesus, tu foste condenado para que nós fôssemos livres.

Leitor 2: A condenação apressada de Jesus reúne acusações falsas. 
Julgamentos superficiais. Pilatos, todo apegado ao poder, preferiu seguir a 
lógica dos seus interesses pessoais e cedeu à pressão do povo. Entrega 
Jesus para ser crucificado. Não quer mais saber dele. 

11
PAPA FRANCISCO. Discurso aos jovens durante viagem no Quênia, África. Disponível em: 

http://www.romereports.com/2015/11/27/-que-lleva-el-papa-en-el-bolsillo.
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Leitor 3: Por Jesus nós somos livres. Somos filhos de Deus e podemos 
construir um mundo fraterno e solidário, uma Casa Comum, como nos 
indica a Campanha da Fraternidade Ecumênica. Casa Comum é casa de 
todos. Por isso, não caiamos no erro de rejeitar e condenar os migrantes, 
pessoas expulsas de suas casas e suas terras. E você: já voltou as costas 
para algum inocente? 

Todos: Amável Jesus, / há mãos que dão apoio / e mãos que assinam 
sentenças injustas. / Faz que, sustentados pela tua graça, / não descartemos 
ninguém. / Defende-nos das calúnias e da mentira. / Ajuda-nos a procurar 
sempre a verdade / e a estar ao lado dos fracos. / Dá a tua luz a quem deve, 
por missão, / julgar em tribunal, / para que pronuncie sempre / sentenças 
justas e verdadeiras. Amém.

Animador: Jesus manso e humilde de coração. Todos: Fazei o nosso 
coração semelhante ao vosso.

Canto: A morrer crucificado, teu Jesus é condenado por teus crimes, pecador! 
Pela Virgem Dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus.

SEGUNDA ESTAÇÃO: JESUS CARREGA A CRUZ

Animador: (Ajoelhemo-nos). Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos 
bendizemos! 

Todos: Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo!

Animador: Carregou nossos pecados em seu próprio corpo, sobre a cruz, a 
fim de que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas 
feridas fomos curados (1Pd 2,24). (Levantemo-nos).

Leitor 1: Aquele madeiro da cruz é pesado, porque nele estão cravados os 
nossos pecados. Perante uma multidão ávida por lhe fazer o mal, Jesus 
cambaleia sob aquele madeiro, grande demais para um homem só. O 
Evangelho nos conta: Eles tomaram conta de Jesus (Jo 19,16). 

Todos: Obrigado, Jesus, porque carregaste os meus pecados também.

Leitor 2: Pesamos sobre as costas de Jesus quando vivemos às custas dos 
outros. Pesam sobre Ele as nossas brigas em família, os escândalos que 
acontecem com pessoas da Igreja e a astúcia dos meios de comunicação 
que fazem estalhardaço desses escândalos, tomando conta de tudo. 
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Leitor 3: Sobre Ele recaem a corrupção política e a injustiça que produzem a 
crise econômica em nossa nação, com as graves consequências sociais: 
desemprego, pobreza, violência, especulação financeira, empresas que 
deixam o país. E você: também é corrupto? Está sendo injusto ou 
mentiroso com alguém?

Canto: E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos 
vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor.

Todos: Amável Jesus, / a nossa noite é cada vez mais densa! / A pobreza 
assume o aspecto de miséria. / Muitos de nós não têm pão para dar aos 
filhos / e as nossas redes de pescar estão vazias. / O nosso futuro é 
incerto. / Ajuda-nos a erradicar a corrupção. / Que ninguém de nós aqui 
seja corrupto, nem mentiroso. / Suscita em nós o ardor pela justiça / e 
pela vida com dignidade! Amém.

Animador: Sagrado Coração de Jesus. Todos: Tende piedade de nós e do 
mundo inteiro.

Canto: Com a cruz é carregado, e do peso acabrunhado, vai morrer por teu 
amor! Pela Virgem Dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu 
Jesus.

TERCEIRA ESTAÇÃO: JESUS CAI PELA PRIMEIRA VEZ

Animador: (Ajoelhemo-nos). Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos 
bendizemos! 

Todos: Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo! 

Animador: Ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas 
iniquidades. O castigo que teríamos que pagar caiu sobre Ele, com seus 
ferimentos veio a cura para nós  (Is 53,5). (Levantemo-nos).

Leitor 1: É um Jesus frágil, humaníssimo, que contemplamos, 
maravilhados, nesta estação de grande sofrimento. Jesus é ridicularizado 
pela multidão. Ensurdecido pelos gritos dos soldados. Sofre a ardência das 
chagas da flagelação, cheio de amargura interior pela ingratidão humana. E 
cai. Cai por terra. 

Todos: Senhor, tu caíste por nos revelar que Deus se faz fraco por amor.
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Leitor 2: Nesta queda, Jesus, Mestre de vida, ensina-nos a aceitar as nossas 
fragilidades: a doença no corpo, o desequilíbrio emocional e a pequenez 
espiritual. Ensina-nos a não desanimar com os nossos fracassos e pecados. 
De fato, é na água suja da bacia do Cenáculo, isto é, em nossa fraqueza que 
se reflete o rosto de Deus misericordioso! 

Leitor 3: Jesus, ajuda-nos a entender também as fragilidades dos outros; a 
não pisar em quem está caído. Não permitas que sejamos a causa da queda 
de ninguém. E você: já foi causa de escândalo para as pessoas?

Todos: Amável Jesus, / que te levantaste do pó da terra. / Torna-nos 
capazes de ter compaixão / de quem sofre pelo racionamento de água, / 
com quem é forçado a respirar / o ar poluído das grandes cidades / e 
quem perdeu tudo / pelos desastres ambientais. / Senhor, não nos deixes 
cair no egoísmo. Amém. 

Animador: Senhor Deus de amor e misericórdia. Todos: Tende compaixão 
de nós e do mundo inteiro.

Canto: Pela cruz tão oprimido, cai Jesus desfalecido, pela tua salvação! Pela 
Virgem Dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus.

QUARTA ESTAÇÃO: JESUS ENCONTRA SUA MÃE

Animador: (Ajoelhemo-nos). Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos 
bendizemos! 

Todos: Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo!

Animador: Simeão disse a Maria, a mãe do Menino: uma espada há lhe de 
atravessar a alma (Lc 2,35). (Levantemo-nos).

Leitor 1: O encontro de Jesus com sua mãe é carregado de emoção. Jesus 
conheceu o amor humano em Maria. Ela, morando com Jesus, viveu ao lado 
de Deus. Maria sabe quem é seu Filho. Sabe de onde Ele vem. Sabe qual é a 
sua missão. Maria sabe que é sua mãe, mas sabe também que é sua filha. Ela 
vê Jesus sofrer por todos os homens: de ontem, de hoje e de amanhã. Ela 
também sofre. Ao ver Maria, Jesus se reconforta.

Todos: Com sua presença de amor, Maria presta socorro a Deus. 

Leitor 2: Nas lágrimas de Maria reúnem-se as lágrimas de cada mãe pelos 
seus filhos distantes; pelos filhos condenados à morte pelos maus 
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caminhos, bebedeiras, drogas, violência, prostituição e imprudência no 
trânsito; pelos filhos que morrem por causa dos tumores causados pelos 
excessos de agrotóxicos nos alimentos. São lágrimas amargas!

Leitor 3: O olhar de Maria, entre a multidão, é o único que gera paz e 
serenidade em Jesus. Para todas as mães, Maria oferece, como a São João 
Diego, na aparição de Guadalupe, carícia e consolação materna: Não se 
perturbe o teu coração. Não estou aqui eu, que sou tua Mãe? E você: já 
recomendou os seus filhos aos cuidados de Maria?

Todos: Mãe Amável, / abençoa as nossas casas e nossas famílias. / Por ti 
oferecemos a Deus / tudo o que hoje temos de fazer e sofrer. / 
Venerando-te com carinho, / recolhemo-nos sob o teu manto sagrado. / 
Ajuda-nos a jamais desagradar a Deus. / Isso te pedimos, ó Mãe querida. 
Amém.

CANTO: Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho, 
Santa Maria vai. Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem (2x).

Animador: Rogai por nós Santa Mãe de Deus. Todos: Para que sejamos 
dignos das promessas de Cristo.

Canto: Vê a dor da Mãe amada, que se encontra desolada, com seu Filho em 
aflição. Pela Virgem Dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu 
Jesus.

QUINTA ESTAÇÃO: SIMÃO CIRENEU AJUDA JESUS A CARREGAR A CRUZ 

Animador: (Ajoelhemo-nos). Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos 
bendizemos! 

Todos: Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo! 

Animador: Os soldados obrigaram Simão de Cirene, pai de Alexandre e 
Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz (Mc 15,21). (Levantemo-nos).

Leitor 1:  Simão de Cirene representa a todos nós,  quando 
inesperadamente nos sobrevém uma dificuldade, uma prova, uma doença 
ou morte em família. Por que isso? Por que precisamente a mim? Por que 
neste momento? O Senhor nos chama a segui-lo, não sabemos para onde, 
nem como. O importante é estar com Ele.
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Todos: Senhor, nós te amamos, mesmo quando a cruz aparece de 
repente. 

Leitor 2: A doença pode cravar-nos numa cadeira de rodas, mas não 
impedir de sonhar; pode obscurecer nosso olhar, mas não apagar a 
consciência; pode tornar surdo nosso ouvido, mas não impedir de seguir a 
Palavra de Deus; pode deixar nossa alma pesada, mas não privá-la da 
liberdade.

Leitor 3: Voltamos nosso olhar para os que realizam trabalhos voluntários: 
quando acontece uma desgraça, uma enchente, um incêndio, muitos 
Simão Cireneus aparecem no caminho. Uma noite no hospital, um 
empréstimo sem juros, a proximidade junto à família enlutada, a 
gratuidade sincera, a partilha de bens materiais... Jesus nos garante: Foi a 
mim que o fizestes (Mt 25,40). E você: costuma fazer o bem para as 
pessoas?  

Todos: Amável Jesus, / em Simão Cireneu / vibra o coração da tua Igreja, /  
que se faz teto para os desabrigados, / é família para quem vive sozinho / 
e socorro aos desesperados. / Jesus, quando ajudamos os outros, / somos 
mais felizes. / Não permitas que o nosso egoísmo / nos faça desviar o 
caminho, / mas ajuda-nos a derramar o óleo da consolação / nas feridas 
das pessoas sofridas. Amém. 

Animador: Doce coração de Jesus. Todos: Sede o meu amor e a minha salvação!

Canto: No caminho do Calvário, um auxílio é necessário, não lhe nega o 
Cireneu! Pela Virgem Dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu 
Jesus.

SEXTA ESTAÇÃO: VERÔNICA ENXUGA O ROSTO DE JESUS

Animador: (Ajoelhemo-nos). Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos 
bendizemos! 

Todos: Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo! 

Animador: Faz brilhar sobre nós, Senhor, a luz da tua face. Confiando na tua 
justiça, eu contemplarei a tua face; ao despertar, saciar-me-ei com a visão 
de tua imagem (Sl 4,7; 16,15). (Levantemo-nos).
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Leitor 1: Jesus se arrasta com dificuldade. Mas a luz no seu rosto 
permanece intacta. Não há ofensa que consiga apagá-la. Aquele rosto se 
apresenta como uma sarça ardente que, mesmo ultrajado, emana a luz da 
salvação. Jesus avança. Enfrenta a opressão. 

Todos: Jesus sabe que o seu morrer não é em vão.

Leitor 2: Então, uma mulher corajosa cruza as barreiras. Ele para diante 
dela que vem ao seu encontro com um olhar de ternura. Verônica 
consegue tocar o rosto de Jesus. Não só para aliviar, mas também para 
participar do seu sofrimento.

Leitor 3: Com um gesto humilde, ela conseguiu muito. A Campanha da 
Fraternidade nos diz que com pouco esforço teríamos água e esgoto 
tratado para todos. A coleta de lixo e o cuidado com a natureza resultariam 
em vida para todos. E você: o que tem feito pelo planeta Terra, nossa Casa 
Comum?

Todos: Amável Jesus, / envolve-nos com aquele pano / que traz as marcas 
do teu sangue precioso. / Sem ti não temos / nem podemos dar qualquer 
alívio a ninguém. / Por isso, ampara os cristãos / que vivem no Oriente 
Médio, / os missionários na África / e todas as pessoas que cuidam dos 
doentes. Amém.

Canto: Quem nos separará, quem vai nos separar do amor de Cristo, quem 
nos separará? Se Ele é por nós, quem será, quem será contra nós? Quem 
vai nos separar do amor de Cristo, quem será? 

Animador: Rosto iluminado de Deus. Todos: Resplandeça em nós o teu amor.

Canto: Eis o rosto ensanguentado, por Verônica enxugado, que no pano 
apareceu! Pela Virgem Dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu 
Jesus. 

SÉTIMA ESTAÇÃO: JESUS CAI PELA SEGUNDA VEZ

Animador: (Ajoelhemo-nos). Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos 
bendizemos! 

Todos: Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo! 



35

Animador: Não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao 
matadouro e uma ovelha muda nas mãos do tosquiador (Is 53,7). O Senhor 
torna firmes os passos do homem. Ainda que caia, não ficará prostrado, 
porque o Senhor o sustenta pela mão (Sl 36,23-24).  (Levantemo-nos).

Leitor 1: Em Jesus se cumprem as antigas profecias do servo humilde e 
obediente. Pela segunda vez, enquanto avança pelo caminho estreito do 
Calvário, Ele cai. Intuímos a sua fraqueza física, depois de uma noite 
terrível, sem comer e sem dormir e muitas horas de torturas. 

Todos: Senhor, a tua mansidão e bondade nos contagiam.

Leitor 2: Na estrada da vida, muitos irmãos nossos se encontram caídos: 
doentes que não conseguem atendimento, moradores de rua sem 
perspectiva de vida, presos apodrecendo nas cadeias superlotadas, 
pessoas afundadas em vícios...

Leitor 3: Jesus sempre se aproximava dos fracos e pecadores. Nós, muitas 
vezes, somos indiferentes. Dizemos o problema não é meu, a mim não 
interessa. E você: já levantou alguém que estava caído?,

Todos: Senhor Jesus Cristo, / por meio da Igreja, / tu amparas os teus 
filhos mais frágeis. / Não permitas Jesus, / que a Igreja se canse de servir o 
pobre, / o aflito e aquele que não encontra sentido para a vida. / Ensina-
nos a olhar para Ti / e não desanimar diante das críticas. Amém.

Animador: Coração de Jesus que tanto me amais. Todos: Fazei que vos ame 
cada vez mais.

Canto: Outra vez desfalecido, pelas dores abatido, cai por terra o Salvador! 
Pela Virgem Dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus.

OITAVA ESTAÇÃO: JESUS ENCONTRA AS MULHERES E AS CONSOLA

Animador: (Ajoelhemo-nos). Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos 
bendizemos! 

Todos: Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo!

Animador: Jesus disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim! Chorai 
por vós mesmas e por vossos filhos (Lc 23,28). (Levantemo-nos).
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Leitor 1: Como tochas acesas, aparecem figuras femininas ao longo da via 
dolorosa. Mulheres de fidelidade e coragem, que não se deixam intimidar 
pelos guardas. Primeiro olham-no de longe, mas depois aproximam-se dele 
como faz todo amigo e irmão, quando se apercebe da dificuldade que vive a 
pessoa amada.

Todos: Jesus, inflama o nosso coração de amor por Ti.

Leitor 2: Jesus é sensível às lágrimas das mulheres, mas percebe que elas 
choram como se se tratasse de um sofrimento sem esperança. Ele as 
orienta a serem mulheres de fé. Pede uma dor compartilhada e não um 
sentimento de dó estéril e lacrimoso. 

Leitor 3: A Campanha da Fraternidade chama a atenção para a questão da 
água. É um bem precioso. Muitos, contudo, desperdiçam água; outros 
destroem as árvores que protegem as nascentes; outros a contaminam 
com agrotóxicos e lixo. E você: tem cuidado desse presente de Deus que é 
a água?

Todos: Amável Jesus, / detém a mão de quem maltrata a natureza. / Tu 
que nos dás a graça / de sermos todos irmãos / e habitarmos na mesma 
casa, / que é o mundo, / ajuda-nos a ser justos / e garantir os direitos 
iguais para todos. Amém.

Animador: Meu Jesus, misericórdia. Todos: Doce coração de Maria 
intercedei a Deus por nós. 

Canto: Das mulheres que choravam, que fiéis o acompanhavam, é Jesus 
consolador! Pela Virgem Dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, 
meu Jesus.

NONA ESTAÇÃO: JESUS CAI PELA TERCEIRA VEZ

Animador: (Ajoelhemo-nos). Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos 
bendizemos! 

Todos: Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo!

Animador: Quem poderá nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a 
angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Mas em tudo 
isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou (Rm 
8,35.37). (Levantemo-nos).
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Leitor 1: Paulo apóstolo descreve as suas provações, mas sabe que, antes 
dele, quem passou por elas foi Jesus que, a caminho do Calvário, caiu uma, 
duas, três vezes. Ambos, arrebentados pela violência e oprimidos pela cruz, 
parecem dizer, como muitos de nós, nos momentos difíceis: Não aguento 
mais!

Todos: Socorre-nos, Senhor, nas horas difíceis da vida. 

Leitor 2: Não aguento mais: é o grito de muitos trabalhadores, dos que 
cumprem mais de um turno, dos doentes terminais e daqueles que 
cuidam dos enfermos. É também o grito que se ouve em brigas de família. 
Muitas famílias caem: uma, duas, três vezes.  

Leitor 3: Pela falta de água tratada, de casa digna para morar, muitos 
caem nas doenças. Muitos de nós reclamam do governo, reclamam dos 
vizinhos e até das pessoas da própria casa, mas não reconhecem os seus 
erros. E, no entanto, perguntamos: E você: o que tem feito de bom pelo 
próximo? 

Todos: Amável Jesus, / hoje queremos te agradecer por muitas pessoas, / 
que te levantam e te sustentam no caminho: / as Legionárias de Maria, / 
os Vicentinos, / os membros do Apostolado da Oração, / os Cursilhistas, / 
as pessoas engajadas nas pastorais / e muitos outros que dão a vida pelo 
próximo. / Obrigado, Jesus. Amém.

CANTO: A ti meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu 
olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu 
viver, meus caminhos, meu sofrer. 

A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me 
perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o 
calor de tuas mãos.

Animador: Pela vossa dolorosa paixão. Todos: Tende misericórdia de nós e 
do mundo inteiro.

Canto: Cai terceira vez prostrado, pelo peso redobrado, dos pecados e da 
Cruz! Pela Virgem Dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu 
Jesus.
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DÉCIMA ESTAÇÃO: JESUS É DESPOJADO DE SUAS VESTES

Animador: (Ajoelhemo-nos). Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos 
bendizemos! 

Todos: Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo!

Animador: Repartem entre si as minhas vestes e sorteiam a minha túnica. 
(Sl 21,19). (Levantemo-nos).

Leitor 1: Não deixaram sequer um pedaço de pano para cobrir o corpo de 
Jesus. Não restou manto nem túnica, nem veste alguma. A única coisa que 
cobria o seu corpo era o sangue, que brotava das suas inúmeras feridas.

Todos: Senhor Jesus, Tu nos enriqueceste com a tua pobreza.

Leitor 2: Na plenitude dos tempos, revestiste a cada um de nós, Senhor 
Jesus, com a tua divindade. Tu, cuja orla do manto enchia o templo (Is 6,1). 
Tu, que enquanto caminhavas as pessoas tocavam seu manto e ficavam 
curadas (Mc 5,27). Tu, que ao te arrancarem a túnica deste também o 
manto (Mt 5,40), agora ficaste totalmente nu. 

Leitor 3: Alguns esbanjam em festas extravagantes, outros gastam dinheiro 
exagerado com cães e gatos. Enquanto isso, pessoas humanas, imagens de 
Jesus despido, padecem e até morrem necessitando daquilo que 
desperdiçamos. Um missionário perguntou: Sabe quanto vale uma vida 
aqui na África, em Guiné Bissau? Cinquenta reais! Muitos aqui não têm essa 
quantia de dinheiro para serem tratados da malária e são mandados 
embora dos hospitais para morrerem em casa. E você: desperdiça muito? 

Todos: Amável Jesus, / é duro admitir que muitos de nós / somos falsos. / 
Estamos cheios de mentira / e não queremos que ninguém saiba. / Mas Tu 
sabes! / Ensina-nos a valorizar as pessoas / como Tu fazes. / Não permitas 
que sejamos um povo / de coração de pedra. Amém.

Animador: Meu Jesus, perdão e misericórdia. Todos: Pelos méritos de 
vossas santas chagas. 

Canto: Das suas vestes despojado, todo chagado e pisado, eu vos vejo, meu 
Jesus! Pela Virgem Dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu 
Jesus.
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DÉCIMA PRIMEIRA ESTAÇÃO: JESUS É PREGADO NA CRUZ

Animador: (Ajoelhemo-nos). Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos 

bendizemos! 

Todos: Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo! 

Animador: Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? (Mc 15,34). 
(Levantemo-nos).

Leitor 1: Cristo estendido na cruz, cobre-a totalmente. Os pregos 
atravessam o seu corpo. Ele permite que o ser humano pregue brutalmente 
suas mãos e pés na cruz. Agora nenhum movimento é possível. Movimenta-
se somente o seu sacratíssimo coração: irradia amor, perdão e paz. 

Todos: Ele era o filho do dono da vinha que veio para o que era seu.

Leitor 2: Mal conseguimos imaginar o sofrimento de Jesus durante a 
crucifixão, cruel e dolorosa. Estamos diante do mistério: por que é que 
Deus se deixa pregar num madeiro e erguer da terra entre atrozes dores 
físicas e espirituais?

Leitor 3: Por amor! Por amor! É a lei do amor que leva a dar a própria vida 
pelo bem do outro. Confirmam isso aquelas mães que enfrentam a própria 
morte para dar à luz o seu filho. Ou aqueles pais que perderam um filho em 
atos de violência e decidem não se vingar. E você: tem desejos de 
vingança?

Todos: Amável Jesus, / a todos nós concedes a tua infinita misericórdia, /  
perfume de Betânia sobre o mundo, / sopro de vida para a humanidade. /  
Ajuda-nos a crer / no inexplicável poder da cruz! / Faz que não 
procuremos na vida apenas o sucesso, / mas a serenidade / de um 
coração que ama, / apesar de tudo, mesmo na dor. Amém.

CANTO: Eu vos dou um novo mandamento. Que vos ameis uns aos outros, 
assim como eu vos amei, disse o Senhor (2x). 

Animador: O amor de Deus é eterno. Todos: A sua misericórdia não faltará.

Canto: Sois por mim na Cruz pregado, insultado, blasfemado, com cegueira 
e com furor! Pela Virgem Dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, 
meu Jesus.
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DÉCIMA SEGUNDA ESTAÇÃO: JESUS MORRE NA CRUZ 

Animador: (Ajoelhemo-nos). Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos 

bendizemos! 

Todos: Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo!

Animador: Então Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o 

meu espírito. Dizendo isso, expirou (Lc 23,46). (Levantemo-nos).

Leitor 1: As sete frases de Jesus na cruz são uma obra-prima de esperança. 

Ele lentamente atravessa toda a escuridão da noite, para se abandonar, 

confiantemente nos braços do Pai. 

Todos: Senhor Jesus, dá-nos uma confiança semelhante à tua. 

Leitor 2: Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? (Mt 27,46). É o 

grito de todo o homem que sofre. Hoje ainda estarás comigo no Paraíso (Lc 

23,43), revela que Jesus é a misericórdia viva. Mulher, eis aí o teu filho (Jo 

19,26), pois Jesus não quer que Maria se sinta sozinha. Tenho sede (Jo 19,28), 

manifesta que Ele se esvaziou totalmente, pois havia dito anteriormente: 

Quem crer em mim, do seu interior brotarão rios de água viva (Jo 7,38). 

Leitor 3: Tudo está consumado (Jo 19,30). Tudo: cada palavra, cada gesto, 

cada profecia. Nada se perdeu. Tudo se tornou amor. Pai, perdoa-lhes, 

porque não sabem o que fazem (Lc 23,34): o seu perdão cura, transforma e 

consola! Cria um povo novo. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito (Lc 

23,46), nos revela que já não há desespero, mas confiança no Pai. 

Todos: Amável Jesus, / do alto da cruz nos perdoaste. / Nos teus últimos 

suspiros / de Homem entre os homens, / nos conduzes ao Pai. / Tu, o todo 

poderoso / te aniquilaste na cruz. / Foste compreendido apenas por 

Maria, / que fielmente estava aos teus pés, / sendo para ti o único carinho 

da humanidade. Amém.

Animador: Jesus, eu confio em vós. Todos: Jesus, nós confiamos em vós.

Canto: Meu Jesus, por nós morrestes! Por nós todos padecestes, oh! que 

grande é vossa dor! Pela Virgem Dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-

me, meu Jesus.
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DÉCIMA TERCEIRA ESTAÇÃO: JESUS É DESCIDO DA CRUZ

Animador: (Ajoelhemo-nos). Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos 
bendizemos! 

Todos: Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo!

Animador: Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã de sua 
mãe, Maria de Cléofas, e Maria Madalena (...). José de Arimateia o desceu 
da cruz, envolveu-o num pano de linho (Jo 19,25.38). (Levantemo-nos).

Leitor 1: Jesus está morto. Aquele tremendo dia chega ao seu fim. Todos 
vão embora, mas Maria fica, pois Jesus está ali. O silêncio denso toma conta 
de tudo. Sentada ao chão, Maria recebe em seus braços o filho dilacerado. 
O corpo de Jesus testemunha a radical pobreza e o completo esvaziamento. 
Por que, naquela tarde de primavera, o sol se põe tão rapidamente? 

Todos: Maria segurou Deus em seu colo.

Leitor 2: Deus Santo, Santo, Santo. O corpo de teu Filho é acolhido no colo 
de Maria. Deus se deixa pegar no colo! Por amor se fez menino; por amor 
viveu pobre, humilde em Nazaré; por amor formou discípulos; na vida 
pública, teceu encontros marcantes com as pessoas, alimentou multidões, 
realizou milagres maravilhosos. Semeou o amor e se doou na eucaristia. 
Agora, seu corpo repousa no silêncio do colo materno. E você: tem doado 
sua vida por amor? 

Todos: Amável Jesus, / de ti aprendemos / que a essência da vida é amar! / 
Alarga o nosso coração à medida do teu. / Faz-nos acolhedores, / a 
exemplo de Maria, tua Mãe, / para com todos os caídos. / Não permitas 
que a gente vá embora / quando nossa presença é necessária. Amém.

CANTO: Maria, o amor te escolheu pra ser sustento e Mãe de todos nós. 
Maria, acolhe-nos amém. Acolhe-nos agora e sempre amém (2x).

Animador: Nossa Senhora da Piedade. Todos: Rogai por nós que 
recorremos a vós.

Canto: Do madeiro vos tiraram, e à Mãe vos entregaram, com que dor e 
compaixão! Pela Virgem Dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, 
meu Jesus.
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DÉCIMA QUARTA ESTAÇÃO: JESUS É SEPULTADO 

Animador: (Ajoelhemo-nos). Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos 
bendizemos! 

Todos: Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo!

Animador: No lugar em que Jesus foi crucificado havia um jardim e, no 
jardim, um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado (…). Foi 
ali que puseram Jesus (Jo 19,41-42). (Levantemo-nos).

Leitor 1: Jesus se apagou por nós. Uma das frases artísticas mais lindas de 
toda a história é esta: Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele fica 
só. Mas, se morre, produz muito fruto (Jo 12,24). Aquele grão de trigo é Ele 
mesmo, Jesus de Nazaré, quem disse essa frase. Ele é a testemunha maior, 
de que é preciso morrer a si mesmo para produzir frutos de salvação. 

Leitor 2: Muitos, milhares, milhões de pessoas seguiram o exemplo de 
Jesus: são grãozinhos de trigo que, no silêncio da terra, foram se 
decompondo por amor e a terra se tornou um grande jardim. 

Todos: Jesus, eu também quero me gastar por amor.

Leitor 3: Enquanto na humanidade caem e apodrecem muitas ideologias e 
pessoas que fazem o mal; muitos reinos que tentaram derrubar a Igreja 
desabaram sem ficar pedra sobre pedra; os seguidores de Jesus, cada um 
com a sua cruz, formam uma nação santa e avançam confiantes. E você: 
esforça-se por ser santo no serviço à Igreja?

Todos: A vida do Ressuscitado / que jorrou do sepulcro / é a garantia de 
espigas cheias / das quais provém o verdadeiro pão de vida. / Ajuda-nos, 
Senhor, / a ter coragem de perder a nossa vida por amor, / para encontrá-
la plenamente em ti. Amém.

Animador: Obrigado, Senhor Jesus. Todos: Obrigado por tudo e para 
sempre.

Canto: No sepulcro vos puseram, mas os homens tudo esperam, do mistério 
da Paixão! Pela Virgem Dolorosa, vossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu 
Jesus.
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Observação: Segundo a tradição da Igreja, a Via Sacra termina na 14ª estação. Se 
for oportuno pode-se omitir a 15ª estação. Nesse caso, salta-se para a oração final. 

DÉCIMA QUINTA ESTAÇÃO: JESUS RESSUSCITOU

Animador: (Ajoelhemo-nos). Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos 
bendizemos! 

Todos: Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo!

Canto: Ele vive! Ele reina. Ele é Deus e Senhor (2x). 

Animador: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito (Lc 23,46). 
(Levantemo-nos).

Leitor 1: O último ato de Jesus foi um ato de confiança. A entrega confiante 
nas mãos do Pai permitiu que Deus Pai agisse livremente em Jesus, 
ressuscitando-o. 

Leitor 2: Recitemos o Salmo 15 em dois coros:

Lado 1: Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio! 

Lado 2: Vós sois minha herança e minha taça, meu destino está seguro em 
vossas mãos! 

Lado 1: Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu 
lado não vacilo. 

Lado 2: Por isso, se alegra o meu coração e exulta a minha alma, e também 
o meu corpo repousa em segurança. 

Lado 1: Pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo 
conhecer a corrupção. 

Lado 2: Vós me ensinais vosso caminho para a vida; junto a vós, felicidade 
sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado! 

Animador: Glória ao Pai e ao Filho...

ORAÇÃO FINAL

Animador: Concluamos juntos a Via Sacra com a oração da Campanha da 
Fraternidade (última página do livrinho).

Animador: Abençoe-nos Deus todo poderoso, Pai e Filho...
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VITÓRIA, TU REINARÁS

Vitória, tu reinarás, ó cruz tu nos salvarás. 

1. Brilhando sobre o mundo, que não vive sem tua luz, tu és um sol fecundo, 
de amor e de paz, ó cruz! 

2. Aumenta a confiança do pobre e do pecador. Confirma nossa esperança, 
na marcha para o Senhor!  

3. À sombra dos teus braços, a Igreja viverá; por ti, no eterno abraço, o Pai 
nos acolherá. 

BENDITA E LOUVADO SEJA

1. Bendita e louvada seja no céu a divina luz. E nós também cá na terra, 
louvemos a santa cruz.

2. Os céus cantam a vitória de Nosso Senhor Jesus. Cantemos também na 
terra, louvores à santa cruz.

3. Sustenta gloriosamente nos braços o bom Jesus. Sinal de esperança e 
vida o lenho da santa cruz.

4. Ao povo, aqui reunido, dai graça, perdão e luz! Salvai-nos, ó Deus 
clemente, em nome da santa cruz!

CANTOS PARA OS ENCONTROS

1. AGORA É TEMPO DE SER IGREJA

Agora é tempo de ser Igreja, caminhar juntos, participar! (2x).
1. Somos povo escolhido, e na fronte assinalado com o nome do Senhor, 
que caminha ao nosso lado.
2. Somos povo em missão, já é tempo de partir. É o Senhor que nos envia, 
em seu nome a servir. 

2. A TI MEU DEUS

1. A Ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, 
minha voz. A Ti, meu Deus, eu quero oferecer, meus passos e meu viver, 
meu caminho, meu sofrer.
A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade infinita me 
perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o 
calor de tuas mãos.
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3. MARIA DA MINHA INFÂNCIA

Eu era pequeno, nem me lembro. Só lembro que, à noite, ao pé da cama, 
juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que 
ama.

Nas Ave Marias que eu rezava, eu sempre engolia umas palavras, e, muito 
cansado, acabava dormindo, mas dormia como quem amava.

Ave Maria, Mãe de Jesus. O tempo passa, não volta mais. Tenho saudade 
daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de 
Jesus. Ave Maria, Mãe de Jesus.

4. SEJA BEM-VINDO

Seja bem-vindo olêlê, seja bem-vinda olálá. Paz e Bem prá você que veio 
participar (2x).

5. SENHOR QUEM ENTRARÁ NO SANTUÁRIO

1. Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Quem tem as mãos 
limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar (2x).

2. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar. Ó, dá-me mãos 
limpas, e um coração puro, arranca a vaidade, ensina-me amar (2x).

3. Senhor, já posso entrar no santuário pra te louvar. Teu sangue me lava, 
Teu corpo me queima, o Espírito Santo inunda meu ser (2x).

6. EIS-ME AQUI, SENHOR

Eis-me aqui, Senhor! (2x). Pra fazer tua Vontade pra viver do teu Amor 
(2x). Eis-me aqui, Senhor!

1. O Senhor é o Pastor que me conduz. Por caminhos nunca vistos me 
enviou. Sou chamado a ser fermento sal e luz. E por isso respondi: aqui 
estou!

2. Ele pôs em minha boca uma canção. Me ungiu como profeta e trovador 
da história e da vida do meu povo. E por isso respondi: aqui estou!

7. ÉS ÁGUA VIVA

Eu te peço desta água que Tu tens. És água viva, meu Senhor. Tenho sede, 
tenho fome de amor e acredito nesta fonte de onde vens. Vem de Deus, 
está em Deus, também é Deus e Deus contigo faz um só. Eu porém que vim 
da terra e volto ao pó, quero viver eternamente ao lado teu.
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És água viva, és vida nova. E todo dia me batizas outra vez. Me fazes 
renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta fonte de onde vens.

8. POR CAUSA DE UM CERTO REINO

1. Por causa de um certo reino, estradas eu caminhei, buscando sem ter 
sossego o reino que eu vislumbrei. Brilhava a estrela d'alva e eu, quase sem 
dormir, buscando este certo reino, a lembrança dele a me perseguir (2x).

2. Por causa daquele reino, mil vezes eu me enganei, tomando o caminho 
errado, errando eu acertei. Chegava ao cair da tarde, e eu quase sem 
dormir, buscando este certo reino, a lembrança dele a me perseguir (2x). 

9. NOSSO ENCONTRO SERÁ ABENÇOADO
Nosso encontro será abençoado, pois o Senhor vai derramar o seu amor (2x).
Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor. Derrama sobre nós o teu amor.
Nossas famílias serão abençoadas, pois o Senhor vai derramar o seu amor (2x).
Esta casa será abençoada, pois o Senhor vai derramar o seu amor (2x).

10. SENHOR, SE TU ME CHAMAS

Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, 
respondo: eis-me aqui (2x).

1. Profetas te ouviram e seguiram tua voz, andaram mundo afora e 
pregaram sem temor. Seus passos tu firmaste sustentando seu vigor. 
Profeta tu me chamas: vê, Senhor, aqui estou.

2. Nos passos do teu Filho toda Igreja também vai, seguindo teu chamado 
de ser santa qual Jesus. Apóstolos e mártires se deram sem medir. Apóstolo 
me chamas: vê, Senhor, aqui estou.

11. SOMOS GENTE DA ESPERANÇA

1. Somos gente da esperança que caminha rumo ao Pai. Somos povo da 
Aliança que já sabe aonde vai.

De mãos dadas a caminho, porque juntos somos mais, pra cantar um novo 
hino de unidade, amor e paz.

2. Para que o mundo creia na justiça e no amor, formaremos um só corpo, 
num só Deus, um só Pastor.

12. MESTRE

1. Mestre, bom é estarmos aqui reunidos bem perto de Ti, no silêncio e na paz. 
Mestre, reunidos no amor nós viemos ao Monte Tabor para em Ti repousar.
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E nós cantaremos a mesma canção unidos no mesmo coração (2x).

2. Mestre, ao sairmos daqui nós iremos teus passos seguir com sementes 
nas mãos. Mestre, nós queremos plantar o teu reino em todo lugar e 
crescer como irmãos.

13. SENHOR MEU DEUS

1. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado, fico a pensar, nas obras de 
tuas mãos. No céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a 
criação. 

Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu 
(2x).

2. Quando a vagar nas matas e florestas, o passaredo, alegre ouço a 
cantar. Olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo o teu poder 
sem par.

14. AVE, CHEIA DE GRAÇA

Ave, cheia de graça! Ave, cheia de amor. Salve, ó Mãe de Jesus, a ti nosso 
canto e nosso louvor (2x).

1. Mãe do Redentor, rogai! Mãe do Salvador, rogai! Do Libertador, rogai por 
nós! Mãe dos oprimidos, rogai! Mãe dos perseguidos, rogai! Dos 
desvalidos, rogai por nós!

2. Mãe dos despejados, rogai! Dos abandonados, rogai! Dos 
desempregados, rogai por nós! Mãe dos pescadores, rogai! Dos 
agricultores, rogai! Santos e doutores, rogai por nós!

15. PELOS PRADOS E CAMPINAS

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. Tu és, 
Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará.

2. Nos caminhos mais seguros junto d'Ele 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.



16. DE LÁ DO INTERIOR

Eu vim de lá do interior. Onde a religião ainda é importante. Lá se alguém passa 
em frente da matriz, se benze e pensa em Deus e não sente vergonha de ter fé. 
Eu vim de lá do interior e sei que a religião já não influi mais tanto nas pessoas. 
Sei que a televisão, o rádio e o jornal convencem mais cabeças do que o padre 
lá no altar. 

Mas deixa eu lhe dizer, que eu ainda creio e quero crer. Que sem religião 
não sei viver! Não sei viver. Não sei viver!

17. OBRIGADO SENHOR

Obrigado, Senhor, porque és meu amigo. Por que sempre comigo tu estás a 
falar. No perfume das flores, na harmonia das cores e no mar que murmura, 
o teu nome a rezar o teu nome a rezar. 

Escondido tu estás, Jesus, no verde das florestas. Nas aves em festa, no sol 
a brilhar. Na sombra que abriga, na brisa amiga. Na fonte que corre ligeira 
a cantar, ligeira a cantar.

18. HINO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2016

Letra: José Antonio de Oliveira / Música: Adenor Leonardo Terra

1. Eis, ó meu povo o tempo favorável. Da conversão que te faz mais feliz. Da 
construção de um mundo sustentável, Casa Comum é teu Senhor quem diz:

Quero ver, como fonte o direito a brotar, a gestar tempo novo: e a justiça, 
qual rio em seu leito, dar mais vida pra vida do povo.

2. Eu te carrego sobre as minhas asas. Te fiz a terra com mãos de ternura. 
Vem, povo meu, cuidar da nossa casa! Eu sonho verde, o ar, a água pura.

3. Te dei um mundo de beleza e cores. Tu me devolves esgoto e fumaça. 
Criei sementes de remédio e flores. Semeias lixo pelas tuas praças.

4. Justiça e paz, saúde e amor têm pressa. Mas, não te esqueças, há uma 
condição: o saneamento de um lugar começa por sanear o próprio coração.

5. Eu sonho ver o pobre, o excluído sentar-se à mesa da fraternidade. 
Governo e povo trabalhando unidos na construção da nova sociedade. 
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ORAÇÃO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE ECUMÊNICA 2016

Deus da vida, da justiça e do amor. Tu fizeste com ternura o nosso 
planeta, morada de todas as espécies e povos.

Dá-nos assumir, na força da fé e em irmandade ecumênica, a 
corresponsabilidade na construção de um mundo sustentável e 

justo, para todos. No seguimento de Jesus, com a Alegria do 
Evangelho e com a opção pelos pobres. Amém.

Elaboração

Pe. Mário Spaki – Secretário Executivo do Regional Sul 2

Capa

Ednelson Cordeiro

CNBB - Regional Sul 2
Rua Saldanha Marinho, 1266 – Curitiba – PR

Fone (41) 3224-7512 / E-mail: secretaria@cnbbs2.org.br

Imagem da capa - São Francisco de Assis 

Foto do retrato de São Francisco de Assis, que se encontra na Capela de 
São Gregório Magno, em Subiaco – Itália. 

Segundo a tradição, este é o retrato mais antigo de São Francisco. Foi 
realizado por ocasião de uma peregrinação e estadia do Santo de Assis, 

no ano de 1223, ao Mosteiro de São Bento. Esse retrato tem o mérito de 
ser contemporâneo a São Francisco e realizado antes dele receber os 

estigmas. 


