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As muitas formas de silêncio

Escu tar e apren der são si nô ni mos. Quem es cu ta apren de.
Con di ção para es cu tar é fa zer si lên cio. Sem si lên cio não se es cu ta.
Si len ci ar para po der es cu tar, apren der e con ver sar. O que mais nos
fal ta é o si lên cio. Mu i tos de se jam que al guém os es cu te. Mas não
en con tram um ou vi do aber to, dis pos to a aco lher o gri to ca la do do
ir mão, da irmã.

Os vá ri os ti pos de si lên cio

Há mu i tos ti pos e mu i tas for mas de si lên cio: o si lên cio de uma
sala de es tu do ou de uma bi bli o te ca; o si lên cio que se pede num hos -
pi tal; o si lên cio da no i te ou da ma dru ga da; o si lên cio da na tu re za, o
si lên cio da mor te; o si lên cio que pre ce de à tem pes ta de; o si lên cio do
medo; o si lên cio do cen su ra do e do povo amor da ça do; o si lên cio do
alu no que não sabe a res pos ta; o si lên cio do fu la no frus tra do ou do jo -
vem aba fa do; o si lên cio do na mo ra do na pre sen ça da na mo ra da; o si -
lên cio da que bra in te ri or: tudo que a pes soa ti nha ima gi na do e pla ne -
ja do até aque le mo men to cai no va zio e se de sin te gra, pa re ce que não
va leu nada; o si lên cio do mís ti co; o si lên cio de Deus que nun ca apa -
re ce. Tan tos si lên ci os!...

Qual o si lên cio que nos pre pa ra para es cu tar o gri to ca la do dos
po bres e per ce ber o ape lo de Je sus nos fa tos da vida; para sen tir a an -
gús tia da iden ti da de aba fa da den tro de nós e aco lher a voz de Deus na 
au sên cia de to das as vo zes? Qual o si lên cio que pode trans for mar a
so li dão em so li da ri e da de e nos le var a di zer uma pa la vra de con for to
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a quem está de sa ni ma do (Is 50,4)? É o si lên cio dos pro fe tas! Eles
con se guem es cu tar a Pa la vra de Deus nos fa tos da vida.

Este si lên cio dos pro fe tas tem dois as pec tos apa ren te men te
con tra di tó ri os en tre si: de um lado, é fru to do nos so es for ço, de pen -
de de nós; de ou tro lado, não de pen de de nós, é fru to da ação de
Deus em nós.

“A jus ti ça é cul ti va da pelo si lên cio.” (Is 32,7)

O pri me i ro as pec to está ex pres so nes ta fra se do pro fe ta Isa ías:
A jus ti ça é cul ti va da pelo si lên cio (Is 32,7, tra du ção da Vul ga ta).
Cul ti var a jus ti ça pelo si lên cio sig ni fi ca fa zer si len ci ar, den tro de
nós, tudo aqui lo que im pe de a vi são jus ta das co i sas. Sig ni fi ca fa zer
com que a re a li da de apa re ça do je i to que ela é em si mes ma e não
como apa re ce des fi gu ra da atra vés da pro pa gan da da ide o lo gia do mi -
nan te. Este pri me i ro as pec to é fru to do es for ço nos so. Exi ge dis ci pli -
na e re fle xão crí ti ca, para que a gen te pos sa per ce ber os me ca nis mos
dos pre con ce i tos, das pro pa gan das e da ide o lo gia. Exi ge par ti lha, tro -
ca de ex pe riên ci as, tra ba lho co mu ni tá rio.

Hoje em dia, o flu xo das pa la vras e ima gens é tan to que nos im -
pe de de per ce ber a re a li da de tal como ela é. Envol ve-nos de tal ma -
ne i ra que aca ba mos achan do nor mal o que, na re a li da de, é uma si tu a -
ção de mor te. A vi o lên cia tor nou-se tão nor mal e tão pre sen te que já
nos acos tu ma mos. Vi ve mos numa si tu a ção de mor te e não nos da mos 
con ta. E mu i tas ve zes, o con su mis mo mata qual quer es for ço de cons -
ciên cia crí ti ca. O si lên cio pro fé ti co co lo ca o dedo nes ta fe ri da. O pro -
fe ta apon ta a mor te e as ca u sas da mor te, não por que gos ta da mor te,
mas, sim, para que a vida pos sa ma ni fes tar-se. É uma exi gên cia da
pró pria vida que se jam apon ta dos os fal sos e ilu só ri os ca mi nhos da
mor te, para que pos sa mos des per tar e ini ci ar a mu dan ça ou con ver -
são, tan to na vida pes so al como na con vi vên cia so ci al. Este cul ti vo
cons ci en te do si lên cio gera em nós a jus ti ça.
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“No si lên cio e na es pe ran ça está a for ça de vo cês.”

(Is 30,15)

O se gun do as pec to do si lên cio pro fé ti co é fru to da ação de
Deus em nós e está ex pres so nes ta ou tra fra se de Isa ías: No si lên cio e
na es pe ran ça está a for ça de vo cês (Is 30,15, tra du ção da Vul ga ta).
Si len ci a da em nós a voz ba ru lhen ta dos pre con ce i tos, das am bi gui da -
des, da cul tu ra im pos ta, a voz do fal so Ego, a pes soa se abre para es -
cu tar o ou tro lado das co i sas e se dis põe para “es cu tar o que Deus nos
vai fa lar” (Sl 85,9).

Este ou tro as pec to do si lên cio apa re ce na Bí blia de vá ri as ma -
ne i ras. Tra ta-se da ex pe riên cia mís ti ca. A pes soa já não sai de fren te
de Deus, pois sabe que vai ser aten di da: “Como os olhos dos es cra -
vos, fi xos nas mãos do seu se nhor, e como os olhos da es cra va, fi xos
nas mãos da sua se nho ra, as sim es tão os nos sos olhos fi xos em Javé,
nos so Deus, até que se com pa de ça de nós” (Sl 123,2). Diz um ou tro
sal mo: “Des can sa em Javé e nele es pe ra”. Li te ral men te se diz:
“Esva zia-te di an te de Javé e aguen ta fir me” (Sl 37,7). Em he bra i co, a
pa la vra es pe rar ou aguen tar su ge re a ati tu de da mu lher em do res de
par to. Ape sar das mu i tas do res, ela aguen ta fir me, por que sabe que
vai nas cer vida nova. No La men to de Je re mi as, trans pa re ce a mes ma
cer te za da vin da de Deus. Por isso, con ti nua es pe ran do: “É bom es pe -
rar em si lên cio a sal va ção de Javé” (Lm 3,26). Este mes mo si lên cio
foi acon te cen do na vida do pro fe ta Eli as na ca mi nha da para o Mon te
Ho reb (1Rs 19), na vida de Ma ria ao pé da cruz e na vida de tan tas
pes so as ao lon go dos sé cu los. É a ex pe riên cia mís ti ca da ca mi nha da
na No i te Escu ra à es pe ra da che ga da da luz. São João da Cruz fala da
No i te Escu ra dos sen ti dos (si lên cio ati vo) e da No i te Escu ra do Espí -
ri to (si lên cio passivo).
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Os sete en con tros

Nes tes sete en con tros que se guem, va mos olhar de per to es tas
duas di men sões do si lên cio pro fé ti co em sete ní ve is ou si tu a ções di -
fe ren tes da nos sa vida.

1º Encon tro: A li ção de si lên cio que nos vem da na tu re za
O si lên cio da na tu re za traz uma li ção im por tan te.
O si lên cio da no i te é bem di fe ren te do si lên cio do dia.

2º Encon tro: A li ção de si lên cio pre sen te no es for ço co mu ni tá rio
Quem não faz si lên cio não sabe di a lo gar nem es cu tar,
vive só.
O si lên cio da so li dão gera a so li da ri e da de ver da de i ra.

3º Encon tro: Escu tar a voz de Deus no gri to ca la do dos so fre do res
Povo amor da ça do si len cia, mas não con cor da.
O si lên cio obri ga tó rio não é si lên cio.

4º Encon tro: Escu tar Deus no si lên cio de to das as vo zes
O en ga no pro vo ca do pela fo to gra fia an ti qua da.
O si lên cio do de sen con tro faz cair a fi cha.

5º Encon tro: Apren der a en xer gar a luz no apa gão to tal
O ba ru lho do ego im pe de de sen tir a an gús tia do eu.
O si lên cio in te ri or nos en con tra sem pre fora de casa.

6º Encon tro: Escu tar e enxer gar no si lên cio e na escu ri dão
O ba ru lho do po der pre po ten te não con se gue aba far o
pro tes to si len ci o so.
O si lên cio do gri to ca la do dos pre sos se ex pres sa em
pre ce pú bli ca.

7º Encon tro: Escu tar Deus que nos fala em Je sus Cris to
Je sus é ra di cal trans pa rên cia no si lên cio to tal.
Si lên cio so no ro, so li dão po vo a da.
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Uma su ges tão para

a di nâ mi ca dos sete en con tros

A di nâ mi ca é sim ples e es pon tâ nea, ba se a da e pro vo ca da por
es tes qua tro ele men tos, mis tu ra dos en tre si: a con tem pla ção das fo -
tos, o con fron to com os fa tos da vida, a par ti lha das ex pe riên ci as e a
ilu mi na ção a par tir da Bí blia.

O ob je ti vo é que o Se gun do Li vro de Deus (a Bí blia) nos aju de
a des co brir e a es cu tar a Voz de Deus no Pri me i ro Li vro de Deus, isto
é, na vida, nos fa tos, na na tu re za.

Os sete en con tros se guem to dos a mes ma se quên cia que não é
uma ca mi sa de for ça, mas um sim ples ro te i ro para dar rumo às con -
ver sas da par ti lha e à es cu ta do si lên cio:

Uma prece inicial
Man tra ou can to. Invo can do a luz do Espí ri to San to.

Olhando as fotos, olhando a realidade
Algu mas pa la vras para ex pli ci tar o sim bo lis mo das fo tos.

Momento de silêncio
Par ti lhar o que sen ti mos ou re co nhe ce mos em nós olhan do as

fo tos.

Perguntas para aprofundar
Duas ou três per gun tas para pro vo car a par ti lha das ex pe riên ci as.
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Descobrir o apelo de Deus
Luz da Pa la vra de Deus: le i tu ra de um tex to da Bí blia.

Momento de silêncio
Par ti lhar o que sen ti mos, ao li gar o tex to da Bí blia com a re a li -

da de de hoje, ex pres sa nas fo tos.

Para encerrar
Uma fra se de Je sus

Re co lher, par ti lhar e agra de cer as lu zes que re ce be mos para a
vida.

For mu lar um com pro mis so re la ci o na do com a prá ti ca do si lên cio.

Pai-Nos so

Um salmo
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1º Encon tro

A li ção de si lên cio que nos vem da na tu re za

O si lên cio da na tu re za traz uma li ção im por tan te.
O si lên cio da no i te é bem di fe ren te do si lên cio do dia.

Uma prece inicial

Man tra ou can to. Invo can do a luz do Espí ri to San to.

Olhando as fotos, olhando a realidade

Olhe bem o que vê nas fo tos. Olhe tam bém pela ja ne la do seu quar to.
Olhe, con tem ple e sin ta a na tu re za: as co i sas gran des e as pe que nas; a 
luz e a har mo nia das co res; a ve ge ta ção, o equi lí brio, a água que cor -
re, o pás sa ro que voa, o ven to que so pra.
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Com pa re a be le za da na tu re za com o acú mu lo de lixo, com a de vas ta -
ção pro vo ca da pela co bi ça hu ma na e pelo de se jo de lu cro: as ge le i ras
que der re tem, o cer ra do que está de sa pa re cen do, os rios que pa re cem
es go tos, a po lu i ção que ca u sa do en ças.

Momento de silêncio

Par ti lhar o que sen ti mos ou re co nhe ce mos em nós, olhan do as fotos.

Pergunta para aprofundar

Olhan do as duas fo tos, o que a na tu re za nos en si na so bre a prá ti ca do
si lên cio?

Descobrir o apelo de Deus

Nis so tudo algo de Deus se re ve la para nós: seu ape lo à con ver são e à
nos sa res pon sa bi li da de.
Luz da Pa la vra de Deus: le i tu ra de Ecle siás ti co 43,1-12 e 43,27.

O or gu lho das al tu ras é o fir ma men to lím pi do;
o es pe tá cu lo do céu é uma vi são de gló ria.
Ao apa re cer no ho ri zon te, o sol pro cla ma:
“Como a obra do Altís si mo é ma ra vi lho sa!”.
Ao meio-dia, ele seca a ter ra, e nin guém pode re sis tir ao seu ca lor.
Nós ati ça mos a for na lha para pro du zir ca lor,
mas o sol que i ma as mon ta nhas três ve zes mais,
exa lan do va po res quen tes, dar de jan do seus ra i os e des lum bran do
os olhos.

Gran de é o Se nhor que o fez, e a pa la vra dele o faz ir mais de pres sa.
Tam bém a lua é exa ta em suas fa ses,
re gu lan do as da tas e mar can do o tem po.
Da lua, de pen de a in di ca ção das fes tas,
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e vai di mi nu in do a cla ri da de até de sa pa re cer.
É dela que o mês re ce be o nome,
en quan to ela cres ce ad mi ra vel men te se gun do suas fa ses.
Ela é a ban de i ra dos exér ci tos ce les tes, bri lhan do no fir ma men to
do céu.
Be le za do céu é o bri lho dos as tros,
en fe i te lu mi no so nas al tu ras do Se nhor.
Eles se com por tam con for me as or dens do san to,
ja ma is aban do nam o seu pos to de guar da.
Con tem ple o arco-íris e ben di ga aque le que o fez.
Ele é mag ní fi co em seu es plen dor.
Po de ría mos fa lar mu i tas ou tras co i sas e nun ca ter mi na ría mos.
Mas, para con clu ir, po de mos di zer: “Ele é tudo”. (Eclo 43,1-11.27)

Momento de silêncio

Par ti lhar o que sen ti mos, ao li gar o tex to da Bí blia com a re a li da de de
hoje que apa re ce nas fotos.

Para encerrar

Uma fra se de Je sus: “Olhem os pás sa ros do céu! Olhem como cres -
cem os lí ri os do cam po!” (Mt 6,26-30).
Re co lher, par ti lhar e agra de cer as lu zes que re ce be mos para a vida.
For mu lar um com pro mis so re la ci o na do com a prá ti ca do silêncio.
Pai-Nos so

SALMO 8: A tua pre sen ça ir rom pe por toda a ter ra.

Se nhor nos so Deus,
a tua pre sen ça ir rom pe por toda a ter ra.
O uni ver so in te i ro can ta a tua gló ria.
Na can du ra das cri an ças, re ve la-se a tua for ça,
pois di an te de las se de sar mam até os mais vi o len tos.

12 PVN 291



Se nhor, quan do me ex ta sio a olhar o céu es tre la do,
quan do con tem plo as no i tes de luar
e pen so que fos te tu seu cri a dor,
eu me per gun to: “Que va lor imen so não deve ter o ser hu ma no
para es tar sem pre na tua lem bran ça
e ser tra ta do com tan to ca ri nho?”.
Tu o es ta be le ces te no uni ver so como se fos se um Deus,
de hon ra e de gló ria o co ro as te.
Fi zes te dele o se nhor da tua cri a ção,
tudo co lo cas te sob seu do mí nio: os ani ma is do cam po, mes mo os
mais fe ro zes,
os pás sa ros do céu e os pe i xes do mar, tudo!
até as for ças e os mis té ri os mais pro fun dos da na tu re za,
as cri a tu ras to das.
Se nhor nos so Deus,
a tua pre sen ça ir rom pe por toda a ter ra!
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2º Encon tro

A li ção de si lên cio pre sen te no es for ço co mu ni tá rio

O si lên cio da so li dão gera a so li da ri e da de ver da de i ra.
Quem não faz si lên cio não sabe di a lo gar nem es cu tar, vive só.

Uma prece inicial

Man tra ou can to. Invo can do a luz do Espí ri to San to.

Olhando as fotos, olhando a realidade

O que você está ven do nas fo tos? So li dão e so li da ri e da de!
Olhe tudo e ob ser ve o con jun to e os de ta lhes: o lu gar e o am bi en te, as
pessoas.
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Exis te so li dão que iso la e so li dão que abre para a so li da ri e da de. Exis -
te so li dão po vo a da que trans for ma e une as pes so as, e mul ti dão que
mas si fi ca e se pa ra as pes so as.

Estas fo tos evo cam em você as so ci a ções com ou tros mo men tos da
sua vida, vi vi dos ao lon go dos anos: como cri an ça, jo vem ou pes soa
já adul ta?
Ten te lem brar como eram as vá ri as for mas de con vi vên cia e como foi 
evo lu in do em sua vida o re la ci o na men to co mu ni tá rio: na fa mí lia, na
co mu ni da de, na igre ja, no ba ir ro, na es co la, no em pre go, no
município.

Di zia, na sua sa be do ria, o cam po nês do in te ri or do Ce a rá: “Eu não
sou pes soa não. Sou pe da ço de pes soa. A pes soa é a co mu ni da de.”
“Qu an to mais par ti ci po na co mu ni da de, mais pes soa eu fico”.

Alguém dis se a res pe i to da co mu ni da de das ir mãs que vi vi am no seu
ba ir ro: “As ir mãs são o ros to de Deus para nós!”.

Momento de silêncio

Par ti lhar o que sen ti mos, vi ve mos ou re co nhe ce mos em nós, olhan do
as fotos.

Perguntas para aprofundar

Você se re co nhe ce na fra se do ce a ren se? Sim ou não? Por quê?
Sua co mu ni da de é como o ros to de Deus para os ou tros? O que fal ta?
Qual a li ção de si lên cio pre sen te nes te es for ço co mu ni tá rio?

Descobrir o apelo de Deus

Pa u lo des cre ve como deve ser a vida em co mu ni da de.
Luz da Pa la vra de Deus: le i tu ra da car ta aos Ro ma nos 12,9-18.
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Que o amor de vo cês seja sem hi po cri sia:
de tes tem o mal e ape guem-se ao bem;
no amor fra ter no, se jam ca ri nho sos uns com os ou tros,
ri va li zan do na mú tua es ti ma.

Qu an to ao zelo, não se jam pre gui ço sos;
se jam fer vo ro sos de es pí ri to, ser vin do ao Se nhor.
Se jam ale gres na es pe ran ça, pa ci en tes na tri bu la ção e per se ve ran -
tes na ora ção.
Se jam so li dá ri os com os cris tãos em suas ne ces si da des
e se aper fe i ço em na prá ti ca da hos pi ta li da de.

Aben ço em os que per se guem vo cês; aben ço em e não amal di ço em.
Ale grem-se com os que se ale gram e cho rem com os que cho ram.
Vi vam em har mo nia uns com os ou tros.
Não se de i xem le var pela ma nia de gran de za,
mas se afe i ço em às co i sas mo des tas.
Não se con si de rem sá bi os.

Não pa guem a nin guém o mal com o mal.
Que a pre o cu pa ção de vo cês seja fa zer o bem a to das as pes so as.
Se for pos sí vel, no que de pen de de vo cês, vi vam em paz com to dos.

Momento de silêncio

Par ti lhar o que sen ti mos, ao li gar o tex to da Bí blia com a re a li da de de
hoje que apa re ce nas fo to gra fi as.

Para encerrar

Uma fra se de Je sus: “Tudo que você de se ja que os ou tros fa çam a
você, faça você tam bém a eles” (Mt 7,12).
Re co lher, par ti lhar e agra de cer as lu zes que re ce be mos para a vida.
For mu lar um com pro mis so re la ci o na do com a prá ti ca do silêncio.
Pai-Nos so
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SALMO 15: Se nhor, quem en tra rá no san tuá rio para te lou var?

Se nhor, quem po de rá ser hós pe de na tua casa?
Quem po de rá com pa re cer na tua pre sen ça?
Aque le que ca mi nha na in te gri da de
re a li za a jus ti ça,
fala a ver da de,
e não ca lu nia,
que não pre ju di ca ao pró xi mo,
nem in sul ta o vi zi nho,
des pre za os que Deus des pre za,
e hon ra os que a ele te mem,
que jura e não se re tra ta,
mes mo com pre ju í zo seu,
não em pres ta di nhe i ro com usu ra,
nem ace i ta su bor no con tra o ino cen te.
Quem pro ce der des te modo, ja ma is va ci la rá.
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3º Encon tro

Escu tar a voz de Deus no gri to ca la do dos so fre do res

O si lên cio obri ga tó rio não é si lên cio.
Povo amor da ça do si len cia, mas não con cor da.

Uma prece inicial

Man tra ou can to. Invo can do a luz do Espí ri to San to.

Olhando as fotos, olhando a realidade

Foto da ma ni fes ta ção di an te da Igre ja da Can de lá ria no Rio de Ja ne i -
ro, fa zen do me mó ria no ani ver sá rio da cha ci na dos me ni nos de rua.
Na no i te de 23 de ju lho de 1993, po li ci a is mi li ta res ma ta ram oito me -
ni nos de rua que dor mi am nas ime di a ções da Igre ja da Can de lá ria no
cen tro do Rio de Janeiro.
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Olhe bem as duas fo to gra fi as e exa mi ne to dos os de ta lhes: as pes -
so as, os ges tos, as ati tu des, os per ten ces, os pré di os, os tra ços os ob -
je tos, a rou pa, o am bi en te, a ida de das pes so as, a li ga ção en tre as
duas fo tos. Ten te lem brar ou tros fa tos se me lhan tes de on tem e de
hoje, tan to da his tó ria da sua vida pes so al como da his tó ria do Bra -
sil. Ten te des co brir o que cada uma des tas duas fo tos tem a di zer so -
bre o si lên cio.

Momento de silêncio

Par ti lhar o que sen ti mos, vi ve mos ou re co nhe ce mos em nós, olhan do
as fotos.

Perguntas para aprofundar

Qual a li ga ção que você des co bre en tre as duas fo tos?
Você já teve medo a ponto de fi car ca la do?
Como aju dar-nos mu tu a men te para que pos sa mos per ce ber o gri to
ca la do dos so fre do res?

Descobrir o apelo de Deus

Em tudo isto, exis te algo que nos fala de Deus; exis te um ape lo de
Deus que vem até nós no gri to do po bre.
Luz da Pa la vra de Deus: le i tu ra de Êxo do 3,7-10.

Mu i to tem po de po is, o rei do Egi to mor reu. Os fi lhos de Isra el ge -
mi am sob o peso da es cra vi dão e cla ma ram; e do fun do da es cra -
vi dão, o seu cla mor che gou até Deus. Deus ou viu as que i xas de les 
e lem brou-se da ali an ça que fi ze ra com Abraão, Isa ac e Jacó.
Deus viu a con di ção dos fi lhos de Isra el e a le vou em con si de ra -
ção (Ex 2,23-25).
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Javé dis se a Mo i sés: “Eu vi mu i to bem a mi sé ria do meu povo que
está no Egi to. Ouvi o seu cla mor con tra seus opres so res e co nhe ço
os seus so fri men tos. Por isso, des ci para li ber tá-lo do po der dos
egíp ci os e para fazê-lo su bir des sa ter ra para uma ter ra fér til e es -
pa ço sa, ter ra onde cor re le i te e mel, o ter ri tó rio dos ca na ne us. O
cla mor dos fi lhos de Isra el che gou até mim, e eu es tou ven do a
opres são com que os egíp ci os os ator men tam. Por isso, vá. Eu en -
vio você ao fa raó, para ti rar do Egi to o meu povo, os fi lhos de
Isra el” (Ex 3,7-10).
Di zen do tudo numa úni ca fra se: Deus ou viu o cla mor, lem -
brou-se da ali an ça, viu a mi sé ria do povo, co nhe ceu os seus so fri -
men tos e des ceu para li ber tá-lo. Por isso cha mou Mo i sés: “Vai li -
ber tar o meu povo!”.

Momento de silêncio

Par ti lhar o que sen ti mos, ao li gar o tex to da Bí blia com a re a li da de de
hoje que apa re ce nas fo to gra fi as.

Para encerrar

Uma fra se de Je sus: “Je sus per gun tou ao cego que gri ta va: O que
quer que eu faça por você?” (Lc 18,41).
Re co lher, par ti lhar e agra de cer as lu zes que re ce be mos para a vida.
For mu lar um com pro mis so re la ci o na do com a prá ti ca do silêncio.
Pai-Nos so

SALMO 85: Qu e ro ou vir o que Deus vai fa lar. Cer ta men te vai
fa lar de Paz! (Sl 85,9)

Fa vo re ces te, Javé, a tua ter ra,
res ta u ras te os ca ti vos de Jacó.
Per do as te a cul pa do teu povo,
en co bris te todo o seu pe ca do.
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Re pri mis te o teu fu ror todo,
re fre as te o ar dor da tua ira.

Res ta u ra-nos, ó Deus, sal va dor nos so,
re nun cia ao teu ran cor con tra nós!
Fi ca rás ira do co nos co para sem pre,
pro lon gan do de ge ra ção em ge ra ção a tua ira?
Não nos irás de vol ver a vida,
para que teu povo se ale gre con ti go?
Javé, mos tra-nos o teu amor,
con ce de-nos a tua sal va ção.

Vou es cu tar o que diz Javé:
“Deus anun cia a paz ao seu povo e seus fiéis,
e aos que se con ver tem de co ra ção”.
A sal va ção está pró xi ma dos que o te mem,
e a gló ria ha bi ta rá em nos sa ter ra.

Amor e Fi de li da de se en con tram,
Jus ti ça e Paz se abra çam.
A Fi de li da de bro ta rá da ter ra,
e a Jus ti ça se in cli na rá do céu.
Javé nos dará a chu va,
e nos sa ter ra dará o seu fru to.
A Jus ti ça ca mi nha rá à fren te dele,
a sal va ção se gui rá os seus pas sos.
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4º Encon tro

Escu tar a voz de Deus no si lên cio de to das as vo zes

O si lên cio do de sen con tro que faz cair a fi cha.
O en ga no pro vo ca do pela fo to gra fia an ti qua da.

Uma prece inicial

Man tra ou can to. Invo can do a luz do Espí ri to San to.

Olhando a foto, olhando a realidade

Olhe bem a fo to gra fia e des cu bra nela o ba ru lho e o si lên cio, o aban -
do no e a pre sen ça, o não sa ber e a cer te za, as tre vas e a luz.
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Uma com pa ra ção
João teve que ir à ro do viá ria re ce ber uma tia do pai. Vis to que não o
co nhe cia, o pai deu a ele uma foto.
Qu an do che gou o ôni bus, João foi con fe rin do as pes so as, fo to gra fia
na mão.
Só um pe que no de ta lhe. A foto era de 40 anos atrás.
No fim, por úl ti mo, sai do ôni bus uma se nho ra de ida de. João per gun -
ta, mos tran do a foto:
“Por aca so, a se nho ra viu se esta jo vem es ta va no ôni bus?”. Ela
olhou, sor riu e dis se: “Esta jo vem sou eu!”.
João olhou a pes soa, con fe riu com a foto e dis se: “A se nho ra pode en -
ga nar os ou tros, mas não a mim!”.
De i xou a dona na ro do viá ria, vol tou para casa e dis se: “Pai, ela não
che gou não. Acho que per deu o ôni bus!”.
Foi a foto an ti qua da que im pe diu a João de re co nhe cer a tia do pai na
ro do viá ria.
João acre di tou mais na ima gem fixa do pas sa do do que na pes soa
viva na fren te dele.
Nós te mos mu i tas fo tos an ti qua das de Deus na ca be ça que blo que i am 
tudo e nos im pe dem de re co nhe cer e es cu tar a viva voz de Deus na ro -
do viá ria da vida.

Momento de silêncio

Par ti lhar o que sen ti mos, vi ve mos ou re co nhe ce mos em nós, olhan do
a foto.

Perguntas para aprofundar

Você já teve a ex pe riên cia do de sen con tro com Deus por ca u sa da
foto an ti qua da?
Como você fez para atu a li zar a foto?
O que esta foto su ge re so bre a prá ti ca do si lên cio?
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Descobrir o apelo de Deus

O pro fe ta Eli as ori en tou-se pela foto an ti ga do ter re mo to, do raio e do 
fogo, mas Deus apa re ceu na bri sa leve. Eli as lar gou a foto an ti ga e fi -
cou com a nova foto da brisa leve.
Luz da Pa la vra de Deus: le i tu ra de 1 Reis 19,3-14.

Eli as fi cou com medo, le van tou-se e par tiu para se sal var. Che gou 
a Ber sa be ia, em Judá, e aí de i xou o seu ser vo. E con ti nu ou a ca mi -
nhar mais um dia pelo de ser to. Por fim, sen tou-se de ba i xo de uma 
ár vo re e de se jou a mor te, di zen do: “Che ga, Javé! Tira a mi nha
vida, por que eu não sou me lhor que meus pais”. De i tou-se de ba i -
xo da ár vo re e dor miu. Então um anjo o to cou e lhe dis se: “Le van -
te-se e coma”. Eli as abriu os olhos e viu bem per to da ca be ça um
pão as sa do so bre pe dras quen tes e uma jar ra de água. Co meu, be -
beu e de i tou-se ou tra vez. Mas o anjo de Javé o to cou de novo e
lhe dis se: “Le van te-se e coma, pois o ca mi nho é su pe ri or às suas
for ças”. Eli as se le van tou, co meu, be beu e, sus ten ta do pela co mi -
da, ca mi nhou qua ren ta dias e qua ren ta no i tes até o Ho reb, a mon -
ta nha de Deus. Eli as en trou na gru ta da mon ta nha e aí pas sou a
no i te. Então Javé lhe di ri giu a pa la vra, per gun tan do: “Eli as, o que 
é que você está fa zen do aqui?”. Eli as res pon deu: “O zelo por Javé 
dos exér ci tos me con so me, por que os is ra e li tas aban do na ram tua
ali an ça, der ru ba ram teus al ta res e ma ta ram teus pro fe tas. So brei
so men te eu, e eles que rem me ma tar tam bém”. Javé lhe dis se:
“Saia e fi que no alto da mon ta nha, di an te de Javé, pois Javé vai
pas sar”. Então acon te ceu um fu ra cão que de tão vi o len to ra cha va
as mon ta nhas e que bra va as ro chas di an te de Javé. No en tan to,
Javé não es ta va no fu ra cão. De po is do fu ra cão, hou ve um ter re -
mo to. Javé não es ta va no ter re mo to. De po is do ter re mo to, apa re -
ceu fogo, e Javé não es ta va no fogo. De po is do fogo, ou viu-se
uma bri sa su a ve. Ou vin do-a, Eli as co briu o ros to com o man to,
saiu e fi cou na en tra da da gru ta. (1 Reis 19,3-13)
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Momento de silêncio

Par ti lhar o que sen ti mos, ao li gar o tex to da Bí blia com a re a li da de de
hoje que apa re ce na foto.

Para encerrar

Uma fra se de Je sus: “Qu an do foi que te dei de co mer?”. “Foi quan do
deu co mi da para o po bre! Era eu!” (Mt 25,37-40).
Re co lher, par ti lhar e agra de cer as lu zes que re ce be mos para a vida.
For mu lar um com pro mis so re la ci o na do com a prá ti ca do silêncio.
Pai-Nos so

SALMO 77: Será que Deus mu dou? Mu dou não! Eu é que
não mu dei!

Pen so nos dias de ou tro ra,
re cor do os anos lon gín quos.
De no i te re fli to em meu co ra ção,
fico me di tan do e me per gun to:

O Se nhor vai re je i tar-nos para sem pre?
Nun ca mais será fa vo rá vel a nós?
Sua mi se ri cór dia já se es go tou?
Sua pro mes sa ter mi nou para sem pre?
Será que Deus se es que ceu da sua bon da de,
ou fe chou as en tra nhas com ira?

E eu digo: “Este é o meu mal:
a di re i ta do Altís si mo mu dou!”.
Lem bro-me das pro e zas de Javé,
re cor do tuas ma ra vi lhas de ou tro ra,
me di to tuas obras to das e con si de ro tuas fa ça nhas.
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Ó Deus, o teu ca mi nho é san to!
Que deus é gran de como o nos so Deus?
Tu és o Deus que ope ra ma ra vi lhas,
mos tran do às na ções a tua for ça.
Com teu bra ço, res ga tas te o teu povo,
os fi lhos de Jacó e de José.

Abris te um ca mi nho en tre as águas,
uma sen da nas águas tor ren ci a is,
sem de i xar ras tro dos teus pas sos.
Gu i as te o teu povo como a um re ba nho,
pela mão de Mo i sés e Aa rão. (Sl 77,6-16.20-21)
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5º Encon tro

Apren der a en xer gar a luz no apa gão to tal

A pre po tên cia do ego nos im pe de de sen tir a angú stia do eu.
O si lên cio in te ri or nos en con tra sem pre fora de casa.

Uma prece inicial

Man tra ou can to. Invo can do a luz do Espí ri to San to.

Olhando as fotos, olhando a realidade

Qu an do a si tu a ção é di fí cil e sem ho ri zon te, pro cu ra mos um pon to de
luz, uma pos sí vel saída.
De re pen te, al guém gri ta: “Há luz no fim do tú nel!”. Ele dis se: “No
fim do tú nel”. Ele não dis se: “Den tro do tú nel!”.
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Ele se ori en ta pela luz que co nhe ceu an tes de en trar no tú nel e que ele
es pe ra en con trar de po is de sair do túnel.
No fun do, nada mu dou. Ele não per ce beu a luz que exis te den tro do
tú nel. Luz di fe ren te!
Por que não con ver sou com o povo que vive no tú nel e co nhe ce a luz.
Não apren deu nada.

A vida é como uma ce bo la. Você tira uma cas ca, e tem ou tra para ti rar.
Você vai ti ran do as cas cas, uma de po is da ou tra. Numa hora, você
pen sa: “Atin gi o mi o lo!”. E não é o mi o lo. É casca.
Ce bo la não tem mi o lo. Só tem cas ca. E en quan to você vai ti ran do as
cas cas da ce bo la, você chora!
Ao lon go dos anos, Deus, o tem po, a vida vão ti ran do de nós as cas -
cas, re ve lan do quem so mos de fato.
Você cho ra e gri ta: “Bas ta! É o mi o lo!”. E não é o mi o lo. É cas ca. É o
fal so ego que aba fa em nós o eu ver da de i ro.
Nossa vida não tem mi o lo. Só tem cas ca. Nós não fo mos fe i tos
para nós mes mos, mas para Deus e para os ou tros. Não so mos do -
nos de nada.

O ego, o fal so eu, nos fe cha so bre nós mes mos, nos iso la no
in di vi du a lis mo.
Faz de mim um es tra nho para mim mes mo!

Momento de silêncio

Par ti lhar o que sen ti mos, vi ve mos ou re co nhe ce mos em nós, olhan do
a foto.

Perguntas para aprofundar

Você já des co briu al gu ma luz den tro do tú nel da vida? Como foi?
Como é esta luta en tre o ego e o eu den tro da gen te?
Na sua opi nião, o que tudo isto tem a ver com a prá ti ca do si lên cio?
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Descobrir o apelo de Deus

O eu ver da de i ro nas ce de Deus e ten de para Deus. É pura re la ção. Se
eu me en tre go ao amor, per co a vida, mas vou ga nhá-la (Mt 10,39;
16,25; Lc 17,33) e ex pe ri men ta rei a gra tu i da de. Esta rei li vre de mim
mes ma para ser vir e es cu tar o que Deus me tem a di zer. A for ça que
nos li ber ta de nós mes mos é o amor!
Luz da Pa la vra de Deus: le i tu ra de 1 Co rín ti os 13,1-13.

Ain da que eu fa las se lín guas,
as dos ho mens e dos an jos,
se eu não ti ves se o amor,
se ria como sino ru i do so ou como cam pa i nha es tri den te.
Ain da que eu ti ves se o dom da pro fe cia,
o co nhe ci men to de to dos os mis té ri os e de toda a ciên cia,
ain da que eu ti ves se toda a fé,
a pon to de trans por tar mon ta nhas,
se não ti ves se o amor,
eu não se ria nada.
Ain da que eu dis tri bu ís se to dos os meus bens aos fa min tos,
ain da que en tre gas se o meu cor po às cha mas,
se não ti ves se o amor,
nada dis so me adi an ta ria.

O amor é pa ci en te,
o amor é pres ta ti vo;
não é in ve jo so, não se os ten ta,
não se in cha de or gu lho.
Nada faz de in con ve ni en te,
não pro cu ra seu pró prio in te res se,
não se ir ri ta, não guar da ran cor.
Não se ale gra com a in jus ti ça,
mas se re go zi ja com a ver da de.
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Tudo des cul pa, tudo crê,
tudo es pe ra, tudo su por ta.
O amor ja ma is pas sa rá.

Momento de silêncio

Par ti lhar o que sen ti mos, ao li gar o tex to da Bí blia com a re a li da de de
hoje que apa re ce na foto.

Para encerrar

Uma fra se de Je sus: “Je sus não pre ci sa de in for ma ções so bre nin -
guém, por que co nhe ce o ho mem por den tro” (Jo 2,25).
Re co lher, par ti lhar e agra de cer as lu zes que re ce be mos para a vida.
For mu lar um com pro mis so re la ci o na do com a prá ti ca do silêncio.
Pai-Nos so

SALMO 36: Tem gen te que en xer ga e es cu ta
e tem gen te que não en xer ga nem es cu ta.

O in jus to ouve um orá cu lo pe ca mi no so den tro do seu co ra ção:
“Não te nho medo de Deus, nem da sua pre sen ça!”.
Ele se en xer ga com olho tão en ga na dor que não des co bre,
nem de tes ta o seu pe ca do.
As pa la vras de sua boca são mal da de e men ti ra,
ele re nun ci ou ao bom-sen so de fa zer o bem.
Em seu le i to, pre me di ta a fra u de,
obs ti na-se no mau ca mi nho e ja ma is re pro va o mal.

Javé, o teu amor che ga até o céu,
e a tua ver da de che ga até as nu vens.
Tua jus ti ça é como as al tas mon ta nhas,
e teus jul ga men tos como o gran de oce a no.
So cor res a ho mens e ani ma is.
Ó Deus, como é pre ci o so o teu amor!
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Os ho mens se abri gam à som bra das tuas asas.
Far tam-se com a gor du ra da tua casa,
e tu os em bri a gas com um rio de de lí ci as.

Pois em ti se en con tra a fon te da vida
e com a tua luz nós ve mos a luz.
Con ser va o teu amor pe los que te co nhe cem,
e a tua jus ti ça, para os co ra ções re tos.
Que o pé do so ber bo não me pise,
e a mão dos in jus tos não me ex pul se.
Os mal fe i to res fra cas sa ram,
ca í ram, e já não po dem le van tar-se.
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6º Encon tro

Escu tar e en xer gar Deus no si lên cio e na es cu ri dão

O gri to ca la do dos pre sos se ex pres sa em pre ce pú bli ca.
O ba ru lho do po der pre po ten te não con se gue aba far o pro tes to

si len ci o so.

Uma prece inicial

Man tra ou can to. Invo can do a luz do Espí ri to San to.

Olhando as fotos, olhando a realidade

Olhe e con tem ple es tas fo tos, veja bem to dos os de ta lhes: a luz e a es -
cu ri dão nas duas fo tos, o ara me, os ho lo fo tes e o raio de luz na ja ne la,
os pre sos des cal ços, a rou pa da mes ma cor, os vi gi as.
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Ten te tam bém sen tir o que as fo tos su ge rem: a li ber da de e a fal ta de
li ber da de, o ho ri zon te fe cha do, a vi gi lân cia sem co ra ção, a luz na es -
cu ri dão, os cor pos in cli na dos em ado ra ção: a pre ce si len ci o sa, a es -
pe ran ça es con di da, a li ber da de do espírito.

Ten te ajo e lhar-se no meio des tes ho mens, es cu tar a pre ce si len ci o sa
que as fo tos su ge rem, mas não ver ba li zam: “Deus! Só ele é gran de!”.

Momento de silêncio

Par ti lhar o que sen ti mos, vi ve mos ou re co nhe ce mos em nós, olhan do
as fotos.

Perguntas para aprofundar

Qual das duas fo tos fala mais para você? Por quê?
O que as duas fo tos su ge rem so bre a im por tân cia da prá ti ca do
si lên cio?

Descobrir o apelo de Deus

Jó vi via nas tre vas, mas acre di ta va que Deus es ta va pre sen te (Jó
23,3-9). Amós di zia: “Deus te al can ça em todo can to” (Am 9,2-3).
Jesus gri ta va na cruz: “Meu Deus, por que me aban do nas te?”
(Mc 15,34). Para to dos eles, a fé era ma i or do que a es cu ri dão. Ape -
sar da es cu ri dão do si lên cio im pos to, eles des co bri ram a luz e po di am 
re zar o que va mos ou vir no Sal mo 139.
A Luz da Pa la vra de Deus: le i tu ra de Sal mo 139,1-12.

Javé, tu me son das e me co nhe ces.
Tu co nhe ces o meu sen tar e o meu le van tar,
de lon ge pe ne tras o meu pen sa men to.
Exa mi nas o meu an dar e o meu de i tar,
meus ca mi nhos to dos são fa mi li a res a ti.
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A pa la vra ain da não me che gou à lín gua,
e tu, Javé, a co nhe ces in te i ra.

Tu me en vol ves por de trás e pela fren te,
e so bre mim co lo cas a tua mão.
É um sa ber ma ra vi lho so que me ul tra pas sa,
é alto de ma is: não pos so atin gi-lo!

Para onde irei, lon ge do teu so pro?
Para onde fu gi rei, lon ge da tua pre sen ça?
Se subo ao céu, tu aí es tás.
Se me de i to no abis mo, aí te en con tro.
Se le van to voo para as mar gens da au ro ra,
se emi gro para os con fins do mar,
aí me al can ça rá tua es quer da, e tua di re i ta me sus ten ta rá.

Se eu digo: “Ao me nos as tre vas me cu bram,
e a luz se trans for me em no i te ao meu re dor”,
mes mo as tre vas não são tre vas para ti,
e a no i te é cla ra como o dia.

Momento de silêncio

Par ti lhar o que sen ti mos, ao li gar o tex to da Bí blia com a re a li da de de
hoje que trans pa re ce nas fotos.

Para en cer rar

Uma fra se de Je sus: “Eu sou a luz do mun do, quem me se gue não an -
da rá nas tre vas, mas terá a luz da vida!” (Jo 8,12).
Re co lher, par ti lhar e agra de cer as lu zes que re ce be mos para a vida.
For mu lar um com pro mis so re la ci o na do com a prá ti ca do silêncio.
Pai-Nos so
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SALMO 27: “Uma voz me di zia: con ti nua pro cu ran do
a pre sen ça de Deus!” (Sl 27,7)

Ouve, Se nhor,
sou eu que es tou cha man do!
Tem pi e da de de mim e me res pon de.

Den tro de mim uma voz me di zia:
“Con ti nua pro cu ran do a pre sen ça de Deus”.
Por isso, es tou à tua pro cu ra, Se nhor,
não te es con das de mim.
Por fa vor, não te ir ri tes, nem me re je i tes.
Tu és o meu au xí lio.
Não me aban do nes,
de i xan do-me en tre gue às pró pri as for ças.
Tu és o meu Sal va dor!

Ain da que meus pais me de sam pa rem,
sei que o Se nhor sem pre me aco lhe rá.
Ensi na-me, Se nhor, as tuas ve re das,
faze-me an dar pe los bons ca mi nhos,
por ca u sa dos meus ini mi gos.
Não me de i xes cair nas suas mãos,
pois es tão le van tan do fal sos tes te mu nhos,
e tra man do a vi o lên cia con tra mim.

Ah! se não ti ves se a cer te za ab so lu ta
de po der ex pe ri men tar um dia a bon da de do Se nhor,
na ter ra dos vi vos ...

Con fia no Se nhor. (Sl 27,7-14)
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7º Encon tro

Escu tar Deus que nos fala em Je sus Cris to

O si lên cio so no ro, a so li dão po vo a da.
Je sus é ra di cal trans pa rên cia no si lên cio to tal.
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Uma prece inicial

Man tra ou can to. Invo can do a luz do Espí ri to San to.

Olhando as fotos, olhando a realidade

Je sus sa bia que ti nha che ga do a hora de pas sar des te mun do para o
Pai. Por isso, ten do ama do os seus, deu-lhes a ex tre ma pro va do seu
amor na eu ca ris tia e na obe diên cia até a mor te e mor te de cruz: “Isto é 
o meu cor po que será en tre gue por vós. Isto é o meu san gue da nova e
eter na ali an ça der ra ma do por vós e por to dos para o per dão dos
pe ca dos”.

Um pro fes sor per gun tou ao alu no:
– João, para você quem é Deus?
– Para mim, Deus é Je sus.
– Como as sim? Expli que-se.
– Ora, pro fes sor, Deus é gran de de ma is para ca ber na mi nha ca be ça.
Eu não sei di zer para o se nhor quem é Deus. Mas é só o se nhor olhar
para Je sus. Ele dis se: “Quem vê a mim vê o Pai!”. Para mim, Deus é
Je sus! Tal Pai, tal fi lho! Ele é a cara do Pai. Olhan do para Je sus, des -
cu bro como Deus me ama.

Momento de silêncio

Par ti lhar o que sen ti mos, vi ve mos ou re co nhe ce mos em nós, olhan do
as fotos.

Perguntas para aprofundar

Quem é Je sus para você? E quem é você para Je sus?
O que você mais ad mi ra em Je sus e o que faz você sen ti-lo per to de
você?
O que cada uma das três fo tos su ge re so bre a prá ti ca do si lên cio?
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Descobrir o apelo de Deus

Na sua car ta aos Fi li pen ses, Pa u lo traz a le tra de um cân ti co mu i to an -
ti go, que ex pri me o que os pri me i ros cris tãos pen sa vam a res pe i to de
Je sus.
Luz da Pa la vra de Deus: le i tu ra da car ta de Pa u lo aos Fi li pen ses
(Fl 2,5-11).

Se há um con for to em Cris to, uma con so la ção no amor,
se exis te uma co mu nhão de es pí ri to,
se exis te ter nu ra e com pa i xão,
com ple tem a mi nha ale gria: te nham uma só as pi ra ção,
um só amor, uma só alma e um só pen sa men to.

Não fa çam nada por com pe ti ção e por de se jo de re ce ber elo gi os,
mas por hu mil da de, cada um con si de ran do os ou tros su pe ri o res a
si mes mo.
Que cada um pro cu re, não o pró prio in te res se, mas o in te res se dos 
ou tros.
Te nham em vo cês os mes mos sen ti men tos que ha via em Je sus
Cris to:
Ele ti nha a con di ção di vi na,
mas não se ape gou a sua igual da de com Deus.
Pelo con trá rio, es va zi ou-se a si mes mo,
as su min do a con di ção de ser vo
e tor nan do-se se me lhan te aos ho mens.
Assim, apre sen tan do-se como sim ples ho mem,
hu mi lhou-se a si mes mo,
tor nan do-se obe di en te até a mor te,
e mor te de cruz!

Por isso, Deus o exal tou gran de men te
e lhe deu o Nome
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que está aci ma de qual quer ou tro nome;
para que, ao nome de Je sus,
se do bre todo jo e lho
no céu, na ter ra e sob a ter ra;
e toda lín gua con fes se
que Je sus Cris to é o Se nhor,
para a gló ria de Deus Pai.

Momento de silêncio

Par ti lhar o que sen ti mos, ao li gar o tex to da Bí blia com a re a li da de
que trans pa re ce nas fotografias.

Para encerrar

Uma fra se de Je sus: “Quem viu a mim, viu o Pai. Eu es tou no Pai, o
Pai está em mim!” (Jo 14,10.11).
Re co lher, par ti lhar e agra de cer as lu zes que re ce be mos para a vida.
For mu lar um com pro mis so re la ci o na do com a prá ti ca do silêncio.
Pai-Nos so

SALMO 146: As oito bem-aven tu ran ças, nas qua is Je sus se
ins pi rou. (Sl 146,7-9)

Ale lu ia! Lou ve a Javé, ó mi nha alma!
Vou lou var a Javé, en quan to eu vi ver.
Vou to car ao meu Deus, en quan to exis tir!
Não co lo quem a se gu ran ça nos po de ro sos,
num ho mem que não pode sal var!
Exa lam o es pí ri to e vol tam ao pó,
e no mes mo dia pe re cem seus pla nos!

Fe liz quem se apo ia no Deus de Jacó,
quem co lo ca sua es pe ran ça em Javé seu Deus.
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Foi ele quem fez o céu e a ter ra, o mar e tudo o que nele exis te.
Ele man tém sua fi de li da de para sem pre:
1 faz jus ti ça aos opri mi dos;
2 dá o pão aos fa min tos;
3 Javé li ber ta os pri si o ne i ros;
4 Javé abre os olhos dos ce gos;
5 Javé en di re i ta os en cur va dos;
6 Javé ama os jus tos;
7 Javé pro te ge os es tran ge i ros;
8 sus ten ta o ór fão e a vi ú va,
mas trans tor na o ca mi nho dos in jus tos.

Javé re i na para sem pre.
O teu Deus, ó Sião,
re i na de ge ra ção em ge ra ção!
Ale lu ia!
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Justiça Socioambiental
conceitos e reflexões

Justiça Socioambiental
conceitos e círculos bíblicos

Juventude e
Justiça Socioambiental

Envia teu Espírito
e haverá criação Crítica à Baixa Ecologia

Os pobres possuirão a terra

Conceitos de justiça socioambiental 

e abordagem sobre os conceitos de 

conservação e preservação. 

Também, o desafio do acesso à 

justiça socioambiental, apontando 

casos de injustiça e o caminho para 

a construção de um Estado 

Socioambiental e Democrático de 

Direito.

A justiça, por si só, deve ser 

tamém socioambiental. Ou seja, 

não há justiça se não houver 

uma vida com os direitos 

sociais e ambientais 

plenamente atendidos. 

Reflexão bíblica, diálogos 

ecumênicos e roteiros para 

encontros que reinventem e 

transformem nossas intuições, 

nossa luta e espiritualidade. 

Fábio Py discute a tentativa de 

equilibrar as relações 

homem/natureza na área rural 

de Judá, pouco antes do reinado 

de Josias (640-609 a.C.). 

Pergunta se o mandamento de 

Deuteronômio 5,12-15 seria um 

rascunho ecológico.

A preocupação com a ecologia, 

com o meio ambiente, parece ser, 

hoje, um fato indiscutível e que 

deve sempre ser levado em conta. 

A teologia, a hermenêutica bíblica 

e a moral entraram com força 

nesta reflexão que, cinquenta anos 

atrás, no Concílio Vaticano II, nem 

mesmo estava em pauta.

Este livro é a palavra de uma 

centena de bispos e pastores 

sinodais de diferentes 

denominações cristãs que, juntos, 

se pronunciam a respeito dos 

problemas que atingem os pobres 

do campo.
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