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ApresentaçãoApresentaçãoApresentaçãoApresentaçãoApresentação

"Olha, meu povo, este planeta Terra.
Das criaturas todas, a mais linda!
Eu a plasmei com todo amor materno,
Pra ser um berço de aconchego e vida."

"Nossa mãe-terra, Senhor,
Geme de dor noite e dia.
Será de parto essa dor?
Ou simplesmente agonia?!
Vai depender só de nós!"
(Do hino da CF 2011)

O ano de 2010 acolheu a terceira experiência da Campanha
da Fraternidade Ecumênica. À luz das palavras de Jesus "Vocês
não podem servir a Deus e ao dinheiro" (Mt 6,24), pessoas cristãs
juntaram-se no esforço de construção de uma nova forma  de
relacionar economia e vida.

Um novo jeito de viver a economia exige de nós um jeito
diferente de viver a ecologia! É muito oportuno, portanto, que neste
ano de 2011 demos sequência a este assunto tão importante: o
cuidado com nossa casa comum. Cuida bem da nossa casa (Oikos)
quem põe em prática a Palavra de Deus. Ela nos alerta: "A criação
geme em dores de parto" (Rm 8,22)!

Necessitamos urgentemente de reciclagem! A primeira
reciclagem deve acontecer em nossa maneira de ver mundo, de nos
relacionarmos com os bens que Deus nos deixou e com as pessoas.
Precisamos reclicar nossas mentes e nossos corações, precisamos
mudar de vida! Mudar nossos padrões de consumo e fortalecer uma
economia solidária e justa são formas concretas de contribuirmos na
salvação do planeta! Aproveitemos esse tempo de graça!
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Os sete roteiros de encontros aqui sugeridos querem nos
ajudar a entender a árvore da vida e o gemido da criação. O três
primeiros encontros formam a raiz da árvore. A raiz é tudo aquilo
que sustenta e garante a vida em nosso planeta. Na segunda parte,
temos dois encontros que formam o tronco. O tronco nasce da
raiz e, ao mesmo tempo, gera e alimenta as flores e os frutos da
árvore. O tronco traz as propostas de mudanças. Na terceira parte,
temos mais dois encontros que formam as flores e os frutos, tudo o
que nasce e se sustenta da raiz e do tronco. Esses frutos são a
espiritualidade e a mística conquistadas por uma nova visão de
Deus e da Vida.

Cada grupo tem a liberdade de escolher se quer realizar
todos ou alguns dos encontros propostos. O importante é olhar a
vida à luz da Bíblia. Desejamos iluminar nossa visão da natureza.
É assim que construiremos a nova e verdadeira fraternidade em
relação à vida de nosso planeta!
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I  -  A RAIZI -  A RAIZI -  A RAIZI -  A RAIZI -  A RAIZ

PRIMEIRO CÍRCULOPRIMEIRO CÍRCULOPRIMEIRO CÍRCULOPRIMEIRO CÍRCULOPRIMEIRO CÍRCULO

Defender a vida a todo custoDefender a vida a todo custoDefender a vida a todo custoDefender a vida a todo custoDefender a vida a todo custo

“Que todos tenham vida.” (Jo 10,10)

Preparar o ambientePreparar o ambientePreparar o ambientePreparar o ambientePreparar o ambiente
Dispor os lugares para sentar num círculo. Este círculo re-

presenta o universo. No centro, colocar os quatro elementos que
são essenciais para a vida: água, ar, fogo e terra. Espalhar ao
redor as letras que formarão a frase “Que todos tenham vida”,
que é o tema da reflexão deste círculo.

AcolhidaAcolhidaAcolhidaAcolhidaAcolhida
Dar as boas-vindas a todos e a todas e motivar os partici-

pantes a respeito da importância de se reunir, refletir, orar sobre
ecologia, pois isso diz respeito à casa onde moramos e à vida de
quem nela habita.

Convidar a observar o ambiente e ajudar a dar o sentido de
cada símbolo.

Canto inicial.
Invocar a luz do Espírito Santo.

1. Abrir os olhos para ver1. Abrir os olhos para ver1. Abrir os olhos para ver1. Abrir os olhos para ver1. Abrir os olhos para ver

“Um dia a Terra poderá adoecer,
as aves poderão cair do céu,
os mares vão obscurecer,
os peixes morrerão nos rios.
Quando chegar esse dia,
todas as raças se unirão
sob o símbolo do arco-íris
para combater a destruição.”

Esta profecia foi proclamada, cerca de 200 anos atrás, por
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uma mulher. Ela era uma indígena anciã, da nação Cree, na Amé-
rica do Norte. Suas palavras comoveram profundamente seu povo,
que lhe deu o nome de Olhos de fogo.

Olhos de fogo tornou-se um símbolo. A organização mun-
dial pela defesa do meio ambiente, o Greenpeace, deu este nome
a um navio porta-bandeira de sua frota que, ininterruptamente,
navega e se faz presente lá onde a vida na Terra está ameaçada.
Olhos de fogo dá voz à nossa voz. Por isto, vamos conversar:

1. A Terra está doente. O que você acha desta afirmação?
Quais são os sinais desta doença?

2. Na sua opinião quem é responsável por esta situação?
3. Como seria a situação do planeta se olhássemos nossa

realidade com olhos de Olhos de fogo?

2. Despertar os ouvidos para escutar2. Despertar os ouvidos para escutar2. Despertar os ouvidos para escutar2. Despertar os ouvidos para escutar2. Despertar os ouvidos para escutar

Cantar um refrão

Introdução à leitura do texto
A narrativa do dilúvio inspira-se nas inundações provocadas

pelos grandes rios no antigo Oriente Médio. Na sua origem, ele
remonta a um ou mais acontecimentos reais, as enchentes catas-
tróficas que provocavam muitos danos nas antigas cidades da
Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. Hoje conhecemos muitas
narrações semelhantes, patrimônio dos povos com os quais o povo
de Israel compartilhou sua origem e viveu. Inclusive o Mito da
Terra sem Males, dos Povos Indígenas aqui do Brasil, tem ele-
mentos comuns com a narração bíblica.

O autor bíblico utiliza a narração com significado simbóli-
co: a maldade humana leva de volta a criação ao caos, mas Deus,
fiel à vida, recria com seu sopro de vida (cf. Gn 6,17; 7,18-24; 8,1
com Gn 1,1-2).

Leitura: Gênesis9,8-17Gênesis9,8-17Gênesis9,8-17Gênesis9,8-17Gênesis9,8-17
– O que mais lhe chamou a atenção neste texto? Por quê?
– Qual é a proposta central deste texto e que ilumina todo o

resto?
– De que maneira as palavras de Olhos de fogo iluminam o

texto bíblico que acabamos de ouvir?
– Que ações podemos fazer para salvar a vida do universo

realizando assim a Aliança de Deus simbolizada pelo arco-íris?
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3. Rezar a Palavra de Deus para transformá-la em vida3. Rezar a Palavra de Deus para transformá-la em vida3. Rezar a Palavra de Deus para transformá-la em vida3. Rezar a Palavra de Deus para transformá-la em vida3. Rezar a Palavra de Deus para transformá-la em vida

1. No início e no fim do salmo, cantar o refrão: “Eu vim para
que todos tenha vida, que todos tenham vida plenamente”.

2. Rezar o Salmo 146. Este salmo nos convida a louvar ao
Senhor e a colocar nossa confiança nele.

Convidando-nos a orar, o salmista desperta nossa consci-
ência na contemplação do amor e fidelidade do Senhor que se
manifesta nas suas maravilhas. Ao mesmo tempo, alerta sobre a
futilidade de confiar em coisas vãs.

3. Após orar o salmo, convidar as pessoas a formarem a
frase com as letras soltas no chão. A cada letra colocada, lembrar
pessoas, animais, plantas que tenham sua vida ameaçada hoje.

4. Assumir um compromisso de cuidar de algo, para que
possa ter mais vida em nossa rua, nosso bairro (água, plantas, rua,
pessoa...).

5. Rezar o Pai-Nosso.
6. Canto final.

Preparando o próximo encontroPreparando o próximo encontroPreparando o próximo encontroPreparando o próximo encontroPreparando o próximo encontro
Para o próximo encontro, convidar as pessoas a trazerem

uma cor do arco-íris em papel, pedaço de tecido, fita... Seria bom
distribuir as cores.

O texto para o próximo encontro será do Livro do Apocalipse
18,1-19.

AJUDA PARA O GRUPOAJUDA PARA O GRUPOAJUDA PARA O GRUPOAJUDA PARA O GRUPOAJUDA PARA O GRUPO

Para aprofundar mais o textoPara aprofundar mais o textoPara aprofundar mais o textoPara aprofundar mais o textoPara aprofundar mais o texto

Gênesis 9,8-17 é o último quadro da narrativa que conhe-
cemos como: “O Dilúvio” e que se encontra nos capítulos 6 a 9
do Livro de Gênesis. Estes mesmos capítulos fazem parte de um
conjunto maior que é a história das origens (Gn 1-11). Esta parte é
tradicionalmente chamada de “primórdios da humanidade no
universo criado por Deus”.
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Ao longo da narração, percebemos vários indícios que nos-
so Deus é o Deus da vida e não da destruição:

– ... afligiu-se seu coração (Gn 6,6b)
– ... Noé encontrou graça aos olhos de Deus (Gn 6,8)
– ... Faze uma arca... E YHWH fechou a porta da arca (Gn

6,14a; 7,16,b)
– ... Estabelecerei minha aliança (Gn 6,18)
– ... Deus se lembrou (Gn 8,1a)
– ... Deus fez passar um vento (Gn 8,1b)
– ... Deus abençoou... sede fecundos (Gn 9,1)
Deixando-nos levar pela narração, ousaríamos dizer com o

autor bíblico que Deus é forçado a alertar o ser humano por cau-
sa da sua maldade destrutiva. A destruição é fruto da maldade e
da ganância humana. Nas palavras do profeta Oseias, percebe-
mos que aquilo que nós chamamos castigo, na realidade, é um
alerta de Deus à nossa consciência (Os 4,1-3). Deus é para vida.
Educaram-nos e acostumaram-nos a uma imagem errada do Deus
que castiga, e nos passa desapercebido o Deus que ama a vida
acima de tudo.

Em Gênesis 9,8, temos uma recriação. Deus refaz a alian-
ça com Noé, com sua descendência e com todos os seres vivos.
Desde o início, percebemos esta rede de relação entre todas as
formas de vida: humana, animal, vegetal, mineral. Elas comun-
gam do mesmo destino (cf. Gn 6,5-7).

Em Gênesis 9,17, ao selar uma aliança com a humanidade
através do sinal do arco-íris, Deus estabelece uma ponte entre a
terra e o céu. Confia à humanidade a responsabilidade de manter a
harmonia desta rede de relações, pois é ela quem assegura a vida.

Para aprofundar mais o assuntoPara aprofundar mais o assuntoPara aprofundar mais o assuntoPara aprofundar mais o assuntoPara aprofundar mais o assunto

“Olhos de Fogo”, este nome simboliza o olhar penetrante
de uma mulher, um olhar de conhecimento profundo da realidade
que nos rodeia e assim antecipa, aproxima os tempos, vendo na
maneira presente de agir todas as consequências futuras.

A vida do planeta e de todos os seres vivos corre perigo. A
causa desta ameaça está no desequilíbrio e na desintegração eco-
lógica. Olhando ao nosso redor, podemos ver bem o que mudou na
natureza nos últimos dez anos. Antes, no calor desgastante, tinha a
chuva das três da tarde e a brisa que soprava da baía, amenizando
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o calorzão. Hoje os prédios altos tomaram o lugar das árvores, o ar
condicionado devolve às ruas sopros e mais sopros de calor, o as-
falto queima os pés, a chuva das três da tarde já não é mais a amiga
cotidiana, e a brisa da baía já não nos visita. Olhamos o que acon-
tece no mundo: a falta de cuidado com a preservação do meio
ambiente coloca em risco a vida. Rios, plantas, água, ar, animais,
saúde, tudo acaba sendo ameaçado e destruído. Os movimentos
ecológicos lutam para preservar o equilíbrio desfeito da natureza,
para que a vida possa ser preservada.

Olhos de fogo e a Palavra de Deus que lemos na Bíblia nos
ajudam a ter olhos penetrantes para perceber a presença de Deus
na vida, de um Deus que ama a vida.

Olhos de fogo nos traz à memória a visão do Filho do Ho-
mem do Apocalipse (1,14b), juntos nos pedem resistência, nos pe-
dem compromisso com a proposta de Jesus “Que tudo no univer-
so tenha vida e vida em abundância” (Jo 10,10).

A narração bíblica parece apresentar um Deus que tem dois
rostos diferentes: o Deus do dilúvio, que se cansa da malvadeza
humana e decide destruir todos os seres vivos, e o Deus do arco-
íris, que revela uma outra face de Deus – o Deus infinitamente
paciente, sempre pronto a dar uma nova chance, a apostar de
novo na humanidade, mesmo quando conhece toda a sua malda-
de e ganância.

Frente à maldade humana, Deus parece ter duas atitudes
diferentes. Inicialmente vontade de destruição, da qual depois se
arrepende. A seguir, tem atitudes de cuidado, carinho e realiza
uma aliança com Noé, sua descendência e todos os seres vivos:
nunca mais haverá destruição, nem da humanidade, nem de qual-
quer forma de vida.

Mas será verdade que Deus se arrependeu ou pode ter ou-
tra explicação? Se a maldade humana é a mesma antes e depois
do dilúvio, como explicamos as duas reações, uma tão diferente
da outra?

O autor quer nos ajudar a entender uma realidade profun-
da. Como o profeta Oseias sabe que a destruição vem do agir dos
poderosos, que na sua ganância planejam e realizam seus planos
de acúmulo de bens, mesmo que isso cause destruição e morte,
ao tomar consciência de sua maldade e violência, tem medo de
que Deus se possa cansar e retirar seu amor. Este pensamento é
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como um pesadelo. Então projeta este medo criando um Deus
que castiga e destrói.

A humanidade conhece sua capacidade de maldade e vio-
lência e por assim dizer tem um pesadelo: tem medo que Deus
possa se cansar e destruí-la. Então projeta este seu medo num
Deus que destrói tudo. Nesta projeção, atrás deste Deus que cas-
tiga, na realidade, existe o agir dos poderosos que na sua ganân-
cia planejam e realizam seus planos de acúmulo de bens, mesmo
que isso cause destruição e morte.

Esta narração ajuda a humanidade a sair deste pesadelo. O
Deus do dilúvio, de quem temos medo, desaparece junto às águas
do dilúvio e deixa o lugar ao Deus do arco-íris, com quem a hu-
manidade e todos os seres vivos fazem aliança. A narração do
dilúvio prepara o caminho para o Deus do arco-íris. O dilúvio
como castigo, talvez, nunca houve, e a promessa de Deus: “Não
mais destruirei todos os seres vivos” quer dizer: “Não mais des-
truirei todos os seres vivos apesar da maldade e ganância do ser
humano”.

O arco-íris pendurado entre as nuvens é o sinal do pacto
que Deus faz com Noé, com toda a sua descendência e com toda
a vida nas suas diversas formas. É o compromisso de Deus com a
vida, mas não somente isso.

Os antigos imaginavam Deus como guerreiro que lançava
suas flechas no céus, com seu arco. O arco pendurado no céu é
um sinal de paz.

Deus que pendura um arco no céu nos convida a pendurar
nossos arcos de destruição e violência.

Deus que pinta no céu o arco-íris nos convida a pintar no
cotidiano as cores da diversidade da vida.

Deus que tece no universo redes infinitas de relações nos
convida a recriar as relações.

Deus que faz da água do dilúvio uma água de vida nos
convida a recusar tudo aquilo que ameaça a vida do planeta.

Deus que assegura que nunca mais haverá destruição pede
a nós a conversão de vida em relação ao cuidado com a natureza.

Deus que faz do arco-íris e da pomba sinais de paz nos
chama a viver a aliança da vida plena e abundante.



13

SEGUNDO CÍRCULOSEGUNDO CÍRCULOSEGUNDO CÍRCULOSEGUNDO CÍRCULOSEGUNDO CÍRCULO

Combater os ídolos que estão por aíCombater os ídolos que estão por aíCombater os ídolos que estão por aíCombater os ídolos que estão por aíCombater os ídolos que estão por aí

“Os mercadores ficam ricos graças
ao luxo desenfreado.” (Ap 18,3b)

Preparar o ambientePreparar o ambientePreparar o ambientePreparar o ambientePreparar o ambiente
Manter a mesma disposição feita no encontro anterior.

AcolhidaAcolhidaAcolhidaAcolhidaAcolhida
Dar as boas-vindas.
Convidar a observar o ambiente. Fazer a memória do en-

contro anterior. Cada pessoa que fala coloca a cor que trouxe,
formando assim o arco-íris.

No final, ler todos e todas juntos/as Gênesis 9,13.
Canto inicial.
Invocar a luz do Espírito Santo.

1. Abrir os olhos para ver1. Abrir os olhos para ver1. Abrir os olhos para ver1. Abrir os olhos para ver1. Abrir os olhos para ver

As águas não são mais tão claras. O ar é tão poluído que
apareceram doenças que os moradores da região não conheci-
am. Recentemente o povo do lugar comentava que há mortanda-
de de peixes, e que a safra do camarão foi fraca. O complexo da
fábrica de alumínio com seus dejetos é a causa de tudo isso. Os
diretores da firma continuam afirmando que tudo é feito conforme
as lei de preservação da natureza. Os grandes projetos industriais
estrangeiros e nacionais se baseiam num falso conceito de de-
senvolvimento, enraizado numa atitude de exploração.

Existem belas praias no Brasil onde podemos assistir a mag-
níficos pores-do-sol. Até poucos anos atrás, o povo do lugar vivia
principalmente de pesca, e a praia era enfileirada de barcos pes-
queiros. Agora o turismo descobriu o quão lucrativo podem ser as
belas praias e os magníficos pores-do-sol. O espetáculo mudou!
A fileira de barcos pesqueiros agora é para embelezar o panora-
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ma. As pessoas vivem em função dos turistas que querem acomo-
dações rústicas pois isso é exótico e está na moda. A pesca é feita
para satisfazer os que querem comer lagosta fresca.

1. O que a indústria do turismo privilegia na Amazônia, no
Rio, na Bahia? E o povo como fica?

2. Olhando para sua realidade, existem situações semelhan-
tes? Conte.

2. Despertar os ouvidos para escutar2. Despertar os ouvidos para escutar2. Despertar os ouvidos para escutar2. Despertar os ouvidos para escutar2. Despertar os ouvidos para escutar

Cantar um refrão

Introdução à leitura do texto
O autor do Apocalipse escreve um lamento fúnebre. Ele se

inspira na memória antiga dos profetas que cantaram a derrota
dos impérios opressores (Ez 26-27; Na 3,1-7).

Ao ler o texto, sentimo-nos parte de um grande julgamento.
É Deus quem julga. O juiz é o Deus que ama a vida. Estão em
julgamento, o poder imperial que se divinizou, o poder econômi-
co, político, social que se sujeitou, serviu e o adorou visando a
seus benefícios. Está também em julgamento a comunidade em
sua capacidade de discernimento: sair ou ficar na cidade? Resis-
tir ou se omitir? Calar ou denunciar?

Leitura: Apocalipse 18,1-19Apocalipse 18,1-19Apocalipse 18,1-19Apocalipse 18,1-19Apocalipse 18,1-19
– Quem se lamenta e por quê?
– Qual é o poder de sedução dos ídolos?
– Como este texto alimenta a esperança das comunidades?
– Confrontem a leitura da vida com a leitura da Palavra e

procurem identificar os ídolos que imperavam ontem com os que
imperam hoje.

3. Rezar a Palavra de Deus para transformá-la em vida3. Rezar a Palavra de Deus para transformá-la em vida3. Rezar a Palavra de Deus para transformá-la em vida3. Rezar a Palavra de Deus para transformá-la em vida3. Rezar a Palavra de Deus para transformá-la em vida

1. Cantar no início e no fim: “Olha glória de Deus brilhan-
do, aleluia!”.

2. Rezar o Salmo 135. O título deste é “Bendizer”. Bendizer
é proclamar o bem, a bondade. Bendizer ao Senhor é contemplar
sua presença amorosa na criação, na vida cotidiana das pessoas,
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na história do povo. Bendizer seu nome é reconhecer que ele
está ao lado da vida, ao contrário dos ídolos que são cegos, mu-
dos e surdos. Enfim, sem vida nenhuma.

3. Vamos assumir um compromisso: cada um e cada uma
de nós têm um ídolo que prejudica o meio ambiente! Até o próxi-
mo encontro cada um cuidará de se conscientizar a este respeito
e assumirá uma atitude de combater este ídolo.

4. Rezar o Pai-Nosso.
5. Canto final.

Preparando o próximo encontroPreparando o próximo encontroPreparando o próximo encontroPreparando o próximo encontroPreparando o próximo encontro
Em nosso próximo encontro, vamos aprofundar nossa leitu-

ra bíblica. Muitas vezes fazemos uma leitura que contradiz o es-
pírito das escrituras. Precisamos desfazer estas interpretações er-
radas. Vai nos ajudar nesta tarefa o texto de Gênesis 1,26-31.
Queremos que nossa leitura bíblica ajude a preservar a vida.

AJUDA PARA O GRUPOAJUDA PARA O GRUPOAJUDA PARA O GRUPOAJUDA PARA O GRUPOAJUDA PARA O GRUPO

Olhando o textoOlhando o textoOlhando o textoOlhando o textoOlhando o texto

Por que as narrações da destruição do mundo tiveram tanto
sucesso na consciência religiosa? Que papel ocupou e ocupa a
narração apocalíptica, quando o ser humano se dá conta de que
o universo pode ser destruído pelo seu próprio poder?

O texto da Palavra de Deus para o nosso encontro de hoje
pode nos ajudar a responder estas perguntas.

Apocalipse 18,1-19 pode ser dividido da seguinte maneira:

• 18,1-3 anúncio da queda de Babilônia
O poder romano, que tanto sofrimento havia gerado, está

para cair. O tempo da libertação está próximo. Deus mesmo está
se encarregando disso. Sua ira vai atingir o imperador romano
que se outorgou como um ser divino, e vai atingir o lugar onde ele
se assenta proferindo suas palavras de morte.
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• 18,4-8 convite a abandonar Babilônia
Ouve-se outra voz. Ela convida o povo a sair da cidade, a

tomar distância, a não compactuar com o poder opressor. A deci-
são de sair, de tomar distância, é o último ato da prática cotidia-
na, que levou a comunidade cristã a não compactuar com o po-
der imperial. Esta atitude causou todas as perseguições.

A mesma voz convida a retribuir o mal que ela espalhou.
Na realidade, Babilônia-Roma vai colher o que semeou.

• 18,9-19 lamentação sobre Babilônia e seus parceiros
A lamentação é na realidade um canto fúnebre: Babilônia

já caiu, foi julgada e condenada!
A ruína da grande cidade é associada à ruína de seus par-

ceiros. Reis, mercadores que lucravam submeteram-se ao poder
do império, pagavam tributos e comercializavam, levaram ricas
mercadorias, agora choram e lamentam-se, vendo a ruína da gran-
de cidade. No fundo, choram sua própria ruína.

Um refrão marca o texto: “Num só dia, numa hora só!”
(8.10.17.19). É Deus que julga a causa das vítimas dos poderes
que se fizeram divinos, tornaram-se ídolos. O julgamento será de
repente, num só momento.

A descrição da ruína é acompanhada da descrição das ri-
quezas obtidas pelos que cultuavam o poder de Babilônia. O cho-
ro não nasce pelas vidas destruídas pela arrogância, mas prantei-
am o que perderam. A queda da cidade arrasta consigo os que se
beneficiavam com seu comércio.

Para aprofundar mais o assuntoPara aprofundar mais o assuntoPara aprofundar mais o assuntoPara aprofundar mais o assuntoPara aprofundar mais o assunto

Na Bíblia, do começo ao fim, o que mais se combate é o
ídolo, o falso deus, que impede ao ser humano a relação com o
Deus vivo e verdadeiro. As falsas imagens de Deus legitimavam
o domínio do rei sobre a vida e as consciências das pessoas e dos
povos. É bom lembrar que a palavra “ídolo” também significa
“espelho”. Um ídolo nada mais é que uma imagem divina que
reproduz a nós mesmos.

Para denunciar a idolatria, o autor do Apocalipse se inspira
na linguagem profética. Vamos ouvir algumas vozes.

“Eis que o Senhor vai assolar a terra e devastá-la… Certa-
mente a terra será devastada, certamente será despojada, pois o
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Senhor pronunciou sua sentença. A terra cobriu-se de luto, ela
perece; o mundo definha, ele perece…; a terra está profanada
sob os pés de seus habitantes […]” (Is 24,1-5). (Seria interessante
ler todo o capítulo e ver as semelhanças com Ap 18.)

O Senhor pronuncia sua sentença, pois a terra está sendo
profanada. Quem e o que profana a terra? Deus entra em julga-
mento não porque ele ou seu nome são profanados mas, sim, a
terra. O profeta aponta para pés que pisam profanando a terra.
De quem são estes pés?

“Filho do homem, dize: Assim fala o Senhor YHWH à terra
de Israel: – O fim chegou! O fim para os quatro cantos da terra.
Agora chegou o teu fim: vou desencadear a minha ira contra ti e
te julgarei de acordo com teu comportamento; farei cair sobre ti
as tuas abominações […]” (Ez 7,1-4).

A promessa de Deus de não mais destruir com as águas do
dilúvio parece esquecida. Outros elementos provocam a destrui-
ção: seca, pragas, terremotos, mas a devastação maior vem dos
exércitos, longa mão do poder que se arroga o direito de senhorio
sobre toda a vida. Destruição, devastação, ao serem apresenta-
das como imagem da retribuição divina, desviam a atenção da
verdadeira causa que ameaça a natureza e a humanidade.

“[…] o Senhor vai abrir um processo contra os habitantes
da terra, porque não há fidelidade nem amor, nem conhecimento
de Deus na terra, mas perjuro e mentira, assassínio e roubo, adul-
tério e violência; e o sangue derramado soma-se ao sangue der-
ramado. Por isso a terra se lamentará, desfalecerão todos os seus
habitantes e desaparecerão os animais selvagens, as aves do céu
e até os peixes do mar.” (Os 4,1-3)

O profeta Oseias toca no âmago da questão: a causa da
destruição, projetada pela humanidade num Deus vingador e
castigador, está bem perto de nós, está nos projetos humanos que
se apresentam como absolutos. O projeto monárquico se sustenta
na ideologia onde o rei representa a sabedoria divina, fundamen-
to da harmonia do universo e da justiça em favor dos mais fracos.
A experiência confirma o contrário: harmonia e justiça são privi-
légios de uns poucos.

A apocalíptica é filha do pensamento profético. Uma é con-
tinuação da outra na sua mensagem de protesto e denúncia con-
tra a dominação do poder econômico, político e religioso. Poder
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que cria ídolos, que ideologiza estruturas e instituições. Poder que
diviniza rei e sacerdotes. Poder que santifica palácios e templos.
Poder que cultualiza e ritualiza a extorsão e o roubo. Poder que
arrasta na destruição a humanidade e a natureza.

A profecia e a apocalíptica deram voz a setores da popula-
ção, reduzidas aos silêncio por essas instituições dominantes. Por
meio delas puderam denunciar e falar corajosamente contra esse
sistema: caiu, caiu Babilônia, a grande cidade.

A organização mundial dentro do sistema neoliberal se co-
loca na corrente dos sistemas que se divinizam. Criou novos ído-
los que não são questionados e diante dos quais se sacrifica a
vida e em defesa dos quais se desintegra a natureza, destruindo
rios, plantas, animais, florestas, mares. O lucro é o ídolo, pai de
todos os outros, frente ao qual é necessário dobrar-se para que o
sistema possa funcionar e sobreviver.

A apocalíptica como a profecia, asseguram-nos novo céu e
nova terra, mas a narração da destruição do mundo apresentada
pelos ecologistas não assegura esta renovação. Os humanos usur-
param o poder sobre as forças que fundamentam a vida do plane-
ta de tal modo que o processo parece irreversível. A cultura cien-
tífica nos ajudou a perceber que Deus não está além da natureza,
e a não esperar que uma força de vida não ligada a bioesfera
intervenha para renovar a terra que destruímos. Nos ajudou a per-
ceber que não existe um outro mundo, no céu, para onde pode-
mos fugir. Não temos outra casa além da terra. Esta é a nossa
casa. Destruí-la é nos destruir.

O poder humano assumiu uma nova e atemorizante res-
ponsabilidade: nosso poder de ser agentes de destruição da terra
significa poder ser transformado em poder de ser agentes de vida,
podemos aprender a ser co-criadores antes que esta destruição
seja definitiva. Ser cocriadores não pode acontecer numa rela-
ção de inimizade e domínio para com a natureza. Podemos cons-
truir nossa existência de modo construtivo ou destrutivo. Somente
compreendendo como opera o tecido da vida podemos aprender
a conservá-lo em lugar de destruí-lo.

O reconhecimento dos ídolos, que a sociedade moderna
edificou como no passado, não é uma simples atividade intelec-
tual, mas uma conversão no sentido pleno da palavra – uma con-
versão do nosso espírito, da nossa cultura, da nossa tecnologia,
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das nossas relações sociais, sobretudo das estruturas econômicas
e políticas, de modo que a humanidade exista na natureza para
promover a vida.

A conversão deve acontecer rapidamente. Não temos mi-
lhões de anos para desaprender esquemas e modos de vida erra-
dos que estabelecemos ao longo de séculos. Nos acostumamos a
reagir a desastres ecológicos limitados, mas não aprendemos a
não repetir os mesmos erros.

A conversão nos encaminha para uma espiritualidade e uma
ética que nos ajude a reconhecer o ídolo moderno do lucro nas
suas ramificações: danificação ambiental do ar, da água e do solo;
a miséria crescente dos pobres; a militarização global que defen-
de as riquezas de uma elite depredando as reservas da natureza,
que criam cenários de catástrofe.

Espiritualidade deve nos ver empenhados/as a lutar para
reconciliar a justiça nas relações humanas com uma comunidade
de vida sobre a terra.
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TERCEIRO CÍRCULOTERCEIRO CÍRCULOTERCEIRO CÍRCULOTERCEIRO CÍRCULOTERCEIRO CÍRCULO

Antigamente se dizia assim...,Antigamente se dizia assim...,Antigamente se dizia assim...,Antigamente se dizia assim...,Antigamente se dizia assim...,
mas hoje é diferente!mas hoje é diferente!mas hoje é diferente!mas hoje é diferente!mas hoje é diferente!

“Cultivar e cuidar..., sem dominar!” (Gn 2,15)

Preparar o ambientePreparar o ambientePreparar o ambientePreparar o ambientePreparar o ambiente
Manter o ambiente anterior e desenhar em seu meio uma

mulher e um homem.

AcolhidaAcolhidaAcolhidaAcolhidaAcolhida
Dar as boas-vindas a todos e a todas.
Chamar a atenção para as figuras. Perceber a mulher e o

homem integrando a natureza. Em silêncio, pensar: o que isso
significa.

Canto inicial.
Invocar a luz do Espírito Santo.

1. Abrir os olhos para ver1. Abrir os olhos para ver1. Abrir os olhos para ver1. Abrir os olhos para ver1. Abrir os olhos para ver

Refletindo sobre a história do surgimento da vida na terra, o
que nos chama atenção é a aceleração do ritmo do tempo. Cada
fase do desenvolvimento da vida passa com mais rapidez à fase
seguinte. Precisou mais de três bilhões e novecentos milhões de
anos da história da terra, apenas para gerar as bactérias capazes
de fazer a fotossíntese. Toda a evolução das plantas e dos ani-
mais terrestres aconteceu no último bilhão de ano da história da
terra. Na história dos animais terrestres, os humanos ocupam uma
pequena fração de tempo. O ser humano surgiu a cerca de qua-
trocentos mil anos. Isso significa menos de um décimo de um por
cento da história da terra.

Os primeiros esforços do ser humano para “dominar” o am-
biente, na forma de precárias roças cultivadas, ocorreu há ape-
nas doze mil anos, cerca de dois por cento da história humana. A
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pretensão humana de ter recebido o “domínio” sobre a terra e
sobre todas as plantas e animais parece absurda à luz dos quatro
bilhões e seiscentos milhões de anos em que o planeta caminhou
sozinho, sem a presença dos seres humanos!

1. O que chamou a sua atenção neste texto? Por quê?
2. Há palavras neste texto que não entendemos? Quais? O

grupo tem condições de explicá-las?
3. A Terra caminhou tanto tempo sozinha sem a presença

do ser humano. Como entender esta frase? Que alerta ela nos faz?

2. Despertar os ouvidos para escutar2. Despertar os ouvidos para escutar2. Despertar os ouvidos para escutar2. Despertar os ouvidos para escutar2. Despertar os ouvidos para escutar

Cantar um refrão

Introdução à leitura do texto
A primeira página da Bíblia nos convida a participar de uma

grande e solene liturgia que celebra a passagem da desordem
para a ordem, da ausência da vida para a explosão de vida. Essa
celebração convida a mudar de mentalidade, a alimentar a espe-
rança.

A história da criação, narrada deste jeito solene e
celebrativo, era endereçada aos judeus deportados no Exílio da
Babilônia. Os escritores se dirigem ao povo desterrado, ameaça-
do de perder sua identidade, oferecendo caminhos de esperança
através de uma nova ordem, um novo culto, uma nova estrutura
que constituísse para os desterrados, um lar para os sem lar, em
uma manifesta ligação dos humanos com a natureza e com Deus.
Todo o texto é marcado pelo refrão: isso é bom, muito bom!

Leitura: Gênesis 1,26-31Gênesis 1,26-31Gênesis 1,26-31Gênesis 1,26-31Gênesis 1,26-31
– O que mais chamou a sua atenção neste texto? Por quê?
– O que Deus cria no sexto dia da criação?
– À luz do que lemos acima, que novo sentido assumem os

verbos submeter e dominar a terra?

3. Rezar a Palavra de Deus para transformá-la em vida3. Rezar a Palavra de Deus para transformá-la em vida3. Rezar a Palavra de Deus para transformá-la em vida3. Rezar a Palavra de Deus para transformá-la em vida3. Rezar a Palavra de Deus para transformá-la em vida

1. Rezar o Salmo 8: Senhor, nosso Deus, teu nome é gran-
de! O salmista nos convida a proclamar a grandeza de Deus nas
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primeiras e últimas palavras deste salmo. E a grandeza do nome
do Senhor se manifesta na beleza da criação. Manifesta-se tam-
bém no convite que é feito à humanidade de cuidar da criação
com carinho e dedicação.

2. Retomar algumas linhas ou palavras que tocaram lá no
fundo.

3. Rezar o Pai-Nosso.
4. Canto final.

Preparando o próximo encontroPreparando o próximo encontroPreparando o próximo encontroPreparando o próximo encontroPreparando o próximo encontro
Em nosso próximo encontro, vamos começar os círculos que

formam o tronco da árvore. O encontro vai nos ajudar a descobrir
o que é ter uma concepção holística da vida. O texto de aprofun-
damento é Romanos 8,1-27.

AJUDA PARA O GRUPOAJUDA PARA O GRUPOAJUDA PARA O GRUPOAJUDA PARA O GRUPOAJUDA PARA O GRUPO

Olhando o textoOlhando o textoOlhando o textoOlhando o textoOlhando o texto

O Pentateuco se abre de um modo muito solene: “No prin-
cípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e
vaga, as trevas cobriam o abismo, e um vento de Deus pairava
sobre as águas” (Gn1,1-2).

Ao ler estes dois versículos, podemos visualizar duas ima-
gens:
• Um deserto sem trilhas, vazio e escuro. As palavras hebraicas

Tohû wabohû querem dizer: no princípio tudo é escuro e desor-
denado. Não é um caos ameaçador, mas um espaço vazio e
desordenado onde não pode haver vida.

• A rûah, o vento de Deus, sua força vital, seu sopro, paira sobre a
superfície das águas. A rûah é apresentada como uma mãe-pás-
saro gigante, cujas asas movem-se intensamente, colocando or-
dem na desordem, gerando harmonia onde antes havia o caos.

O autor bíblico deixa claro desde o início que o princípio
da criação é um ato amoroso de Deus. Ele age sem precisar der-
rotar inimigos ou monstros, mas seu agir é um agir ordenado e
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processual, da desordem para a ordem, da ordem para a harmo-
nia, para que a vida possa existir.

Do modo solene como começou, o texto continua colocan-
do cada coisa no seu lugar, numa rede de relações interdepen-
dentes que garantem a evolução e o multiplicar-se da vida nas
suas multiplas formas.

“Façamos...” o tom solene continua! Continua solene por-
que a última malha da rede está sendo tecida: o ser humano,
mulher e homem.

Deles é dito que são imagem (selem) e semelhança (de-
mût), um quadro, ou uma figura que representa; “algo parecido
com”, eles são presença de […], presença que faz […] Ao ser
humano, imagem e presença de Deus que é rei, é atribuído qua-
tro ações: dominar, ser fecundo e multiplicar, submeter.

O texto retrata a antiga ideologia oriental a respeito da
monarquia: o rei ou a rainha representavam a divindade, e sua
principal tarefa era manter a ordem na criação e a justiça no meio
do povo. Pensamento bonito, mas, infelizmente, distorcido pela
história da monarquia, em que prevaleceu a luta pelo poder.

O autor bíblico se inspira nessas propagandas oficiais, mas
a democratiza. Agora não apenas o rei ou a rainha são apresenta-
dos como imagem de Deus, mas a humanidade toda é presença
de Deus, com a missão de prolongar na história sua ação criado-
ra. O domínio, o submeter estão ligados à bênção de fecundar e
multiplicar a vida. Estas atribuições dizem respeito à responsabi-
lidade, ao cuidado, para que a dependência e interdependência
garantam a harmonia, que é o hábitat indispensável à vida.

Uma história rabínica, para ajudar o ser humano a não se
enaltecer e perceber que está numa rede de relações, diz: “Por
que a pessoa foi criada no sexto dia, depois de todas as outras
criaturas? Para que fosse dito a ela, caso se tornasse arrogante: ‘o
mosquito foi criado antes de ti’”.

Para aprofundar mais o assuntoPara aprofundar mais o assuntoPara aprofundar mais o assuntoPara aprofundar mais o assuntoPara aprofundar mais o assunto

O que a sociedade industrial ocidental leu neste texto está
perfeitamente claro: a legitimação do direito da raça branca euro-
peia de conquistar, dominar e oprimir a criação e todos os outros
povos. Em certo sentido, na raiz do atual desequilíbrio ecológico e
da depredação da natureza está uma interpretação errada da Bí-
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blia, nas palavras consideradas como ordem de Deus: “Dominai a
terra e submetei-a!”. E durante séculos, nos comportamos como
centro e donos de tudo, como se tivéssemos a liberdade, recebida
de Deus, para fazer o que bem quiséssemos com a natureza.

Urge desconstruir esta visão errada e reconstruir uma inter-
pretação correta, baseada numa exegese científica, que denun-
cie, em nome da Bíblia, o domínio depredatório e a visão demasi-
adamente antropocêntrica, centrada na figura masculina e, tam-
bém, machista, em que o homem domina sobre a mulher. Esta
interpretação legitimava os abusos que foram feitos, e ainda são
feitos, sobre a natureza.

O ecofeminismo, ao criticar a tradução desta página bíblica,
pode nos ajudar a desenvolver um olhar mais abrangente, mais
ecológico. Vamos dar alguns exemplos: ao traduzir Gênesis 1,27;
2,7, com o termo adam = homem, os tradutores refletem uma con-
cepção antropocêntrica e machista, porque revelam, de maneira
flagrante, a hierarquia da sociedade lida dentro do texto. Esta hie-
rarquia afirma o domínio da alma sobre o corpo, do espírito sobre
a matéria, do homem sobre a mulher, do ser humano sobre a terra.

A maneira como nós definimos o ser humano depende da
nossa visão antropológica, da nossa cosmovisão (visão de mun-
do). As traduções em português não ressaltam a proximidade da
raiz hebraica comum entre ser humano (adam) e terra (adamah).

O ecofeminismo sugere outras traduções para Gênesis 2,7.
Vamos lê-las e perceber como o ser humano está intimamente
ligado à terra, de onde foi tirado:

YHWH Deus formou um terrícola de torrões de terra
YHWH Deus formou o humano de torrões de húmus
YHWH Deus formou o terrestre do pó terreno
YHWH Deus formou a criatura terrena do pó da terra

Quem é o ser humano, afinal? Um ser criado da terra e que
retorna à terra. Estamos interconectados pela mesma energia que
emana da terra e que nos faz um ser vivente (nefesh). Este ser
vivente é animado por um espírito, que recebemos de Deus, que
nos foi soprado, e através de quem comungamos do poder da rûah
(espírito, brisa, sopro da divindade). A rûah é a brisa divina que
anima o corpo, que lhe dá textura, personalidade. É a palavra
(dabar) de Deus que se encarna nos seres humanos.
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Ao olharmos o texto com estas novas lentes, enfatizamos as
relações mais paritárias e integradas, que afirmam a dignidade
de toda a criação e promovem nossa capacidade, como seres
humanos, de nos relacionarmos com o todo da criação, de um
modo que os dualismos entre natureza e cultura, mundo espiritual
e terreno, alma e corpo, sejam superados.

No processo de reinterpretação dos textos bíblicos, da tra-
dição das igrejas e da vivência de fé das pessoas, identificam-se
modelos alternativos que alimentam relações humanas baseadas
na reciprocidade, solidariedade e amizade. Isto só é possível atra-
vés de relações mais respeitosas, que afirmam a dignidade de
toda a vida e a nossa capacidade, como seres humanos, de discernir
e de nos relacionarmos com o todo da criação. Estes valores são
possíveis a partir da busca pela justiça e pela paz, como é enten-
dido o Shalom na concepção bíblica: o bem-estar harmonioso de
toda criação.

Somos a imagem e semelhança de Deus!
No Sermão da Montanha Jesus diz: “Não vos preocupais

[...] Olhai as aves [...] os lírios [...] não valeis mais [...]?” (Mt 6,25-
34). Jesus fala isso aos homens e às mulheres excluídos do seu
tempo. Pessoas subjugadas pela necessidade de sobrevivência.
A fome tem poder destrutivo. As comunidades tentaram resistir a
este poder, partilhando seus alimentos e bens, demonstrando uma
nova maneira de confiar no Deus que veste os lírios dos campos.

Da mesma forma, hoje nós cristãos podemos reler o Sermão
da Montanha e aplicá-lo à nossa vida, ao nosso cotidiano. Não vos
preocupeis com vossas vidas, mas coloquei vosso coração no Rei-
no de Deus. Não vos deixeis subjugar pela ansiedade, pelo desejo,
pela ganância e pelo dinheiro, pelo consumo, pelo poder sobre os
recursos naturais. Deus cuida dos lírios, cuida de nós, sua imagem.
A autoconfiança e a confiança em Deus, que nos vêm de ser ima-
gem de Deus, libertam-nos da compulsão de querer ser o maior,
porque é esta compulsão que destrói a criação.

Vivemos como imagem de Deus ou vivemos como senho-
res? Duas atitudes ou duas práticas podem nos ajudar a responder
a esta pergunta:

• Ouvir as vozes das vítimas do desequilíbrio ambiental, a
multiplicidade das vozes, a partir da situação do dia-a-dia.
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• Superar a consciência ingênua que nos faz acreditar nas pro-
postas ambientais feitas pelos poderosos, sejam eles governos
ou donos de conglomerados.

Aprender a viver como imagem de Deus é imitar Deus, in-
corporando sua justiça, seu amor pela diversidade e pela vida
nas nossas práticas comunitárias.
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I I  –  O  TRONCOI I  –  O  TRONCOI I  –  O  TRONCOI I  –  O  TRONCOI I  –  O  TRONCO

QUARTO QUARTO QUARTO QUARTO QUARTO CÍRCULOCÍRCULOCÍRCULOCÍRCULOCÍRCULO

Neste mundo tudo está ligadoNeste mundo tudo está ligadoNeste mundo tudo está ligadoNeste mundo tudo está ligadoNeste mundo tudo está ligado

“Tudo o que vive e respira louve o Senhor.”
(Sl 150)

Preparar o ambientePreparar o ambientePreparar o ambientePreparar o ambientePreparar o ambiente

Enfeitar o ambiente com vários instrumentos musicais, li-
vros de canto e de poesias. Destacar símbolos ou fotografias que
mostrem a variedade e as diferenças existentes no Universo.

AcolhidaAcolhidaAcolhidaAcolhidaAcolhida

Acolher as pessoas que chegam e apresentar as que estão
vindo pela primeira vez.

Convidar as pessoas a observarem o ambiente e a darem
sentido aos símbolos que enfeitam o encontro.

Canto inicial.
Invocar a luz do Espírito Santo.

1. Abrir os olhos para ver1. Abrir os olhos para ver1. Abrir os olhos para ver1. Abrir os olhos para ver1. Abrir os olhos para ver

De muitas maneiras, através dos meios de comunicação ou
das conversas descontraídas, ficamos sabendo que a Terra passa
por grave crise. Ficamos sabendo sobre a camada de ozônio, as
alterações no clima, o degelo nos polos, as novas epidemias que
surgem, as velhas epidemias que voltam, as pessoas que morrem
de fome e outros que se tratam de obesidade, a poluição do ar, da
água, da terra. Enfim, adotamos hoje um estilo de vida que gera
uma série de enfermidades não apenas nas pessoas, mas também
no ar, na terra e na água. Esta crise começou a penetrar na mente
das pessoas diante da possibilidade trazida pelas armas atômi-
cas. Estas armas significam que o ser humano adquiriu a possibi-
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lidade de se autodestruir e de levar consigo todo o planeta. Desta
forma, alguns estudiosos dizem que nosso planeta passa por uma
crise vital. Isto significa que toda a vida na Terra está ameaçada.
É, portanto, uma crise planetária causada pela irresponsabilidade
dos seres humanos com os instrumentos científicos de que dispõe.

1. Você já ouviu falar nesta crise vital? De que maneira ela
se manifesta em sua vida?

2. Você consegue perceber a interligação entre os diversos
acontecimentos que formam a crise de nosso planeta? Explique
sua resposta.

3. Por que o ser humano pode ser tão destrutivo? Quais são
os interesses por trás de atitudes tão destrutivas?

2. Despertar os ouvidos para escutar2. Despertar os ouvidos para escutar2. Despertar os ouvidos para escutar2. Despertar os ouvidos para escutar2. Despertar os ouvidos para escutar

Cantar um refrão

Introdução à leitura do texto
O texto que vamos partilhar hoje em nosso encontro faz

parte da Carta de Paulo aos Romanos (8,1-27). Este capítulo é o
final da primeira parte da carta em que Paulo escreve sobre o seu
Evangelho. A encarnação de Cristo traz para dentro das realida-
des humanas a força do Espírito. Todas as criaturas são convida-
das a viver no Espírito de Deus presente em toda a Criação. Viver
no Espírito significa defender a vida, ali onde ela se manifesta. En-
quanto espera esta manifestação no Espírito através da ação dos
filhos e das filhas de Deus, a Criação toda geme e espera.

Leitura do texto: Romanos 8,1-27Romanos 8,1-27Romanos 8,1-27Romanos 8,1-27Romanos 8,1-27
1. O que mais chamou a sua atenção neste texto? Por quê?
2. O que significa para Paulo “viver na carne”? E o que

significa “viver no Espírito”?
3. Quais são os traços do rosto de Deus presentes neste texto?
4. Quais são os sinais presentes em nossa sociedade que

indicam o surgimento de uma Nova Humanidade?

3. Celebrar a Palavra que manifesta Vida3. Celebrar a Palavra que manifesta Vida3. Celebrar a Palavra que manifesta Vida3. Celebrar a Palavra que manifesta Vida3. Celebrar a Palavra que manifesta Vida

1. Partilhar em forma de oração as descobertas feitas no
encontro de hoje.
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2. Vamos rezar o Salmo 85. Este salmo é uma oração feita
pelo povo logo após o fim do cativeiro. O povo é chamado a re-
começar tudo de novo, tentando superar e vencer as dificuldades
que geraram a catástrofe do Exílio. Novamente o povo é chama-
do a viver na liberdade e a escolher os seus caminhos.

3. Rezar o Pai-Nosso.
4. Canto final.

Preparando o próximo encontroPreparando o próximo encontroPreparando o próximo encontroPreparando o próximo encontroPreparando o próximo encontro

Em nosso próximo encontro, vamos partilhar uma nova vi-
são de Deus e da Vida. O texto bíblico que nos ajudará nesta
reflexão é do Primeiro Livro dos Reis 19,3-14. As pessoas poderão
trazer símbolos que expressem sua experiência pessoal de Deus.

AJUDA PARA O GRUPOAJUDA PARA O GRUPOAJUDA PARA O GRUPOAJUDA PARA O GRUPOAJUDA PARA O GRUPO

Para aprofundar melhor o textoPara aprofundar melhor o textoPara aprofundar melhor o textoPara aprofundar melhor o textoPara aprofundar melhor o texto

O capítulo 8 é o eixo central de toda a Carta de Paulo aos
Romanos. É um fechamento de todo o pensamento que Paulo ex-
pôs ao longo dos sete capítulos anteriores. Esta reflexão de Paulo
é uma resposta dele aos seus acusadores que diziam estar Paulo
se afastando da observância da lei judaica e ensinando isto nas
comunidades dos cristãos vindos do paganismo.

Vejamos de perto a divisão do capítulo 8.
8,1-4: Lei do Espírito e Lei do pecado. Antes, a lei condena-

va a todos como transgressores e pecadores, pois ninguém era
capaz de observá-la integralmente. Agora, Paulo afirma que a
pessoa, sem mérito algum da sua parte, é libertada do pecado e
da lei, pois, através do Espírito de Jesus, Deus entrou na vida dela
e lhe deu a convicção de estar em paz com Deus, e de ser acolhi-
da por Ele.

8,5-13: Vida segundo o Espírito e vida segundo a carne. An-
tes, a pessoa vivia na morte, já que não era capaz de agradar a
Deus. Agora, pelo Espírito de Jesus que lhe foi dado, a pessoa
ressuscita e passa a viver uma vida nova. Passou da morte para a
vida!
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8,14-30: Os efeitos da vida nova no Espírito. São vários:
* vv.14-17: O novo relacionamento com Deus confere nova

consciência de filho ou filha de Deus. Deus já não é um juiz dis-
tante que ameaça com a lei na mão, mas, sim, um Pai que acolhe
e abraça.

* vv.18-25: A nova vida é semente da nova criação, a partir
do surgimento de uma nova humanidade. Paulo nos faz olhar a
história como um processo de gravidez, com as dores de parto,
que envolve toda a criação e com o nascimento garantido pela
novidade trazida por Jesus.

* vv.26-27: O Espírito de Jesus gera uma nova oração, uma
nova espiritualidade. Ele reza em nós, nos sustenta e nos faz pe-
dir o que convém a nós e ao projeto de Deus.

* vv.28-31: Ele abre para um novo futuro que já está garan-
tido e para o qual tudo contribui, até mesmo as contrariedades da
vida: “Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus”. (Rm
8,28)

8,31-39: A supremacia do Amor. Num final de rara beleza,
Paulo tira profundas conclusões para a vida da nova humanida-
de: “Depois disto, o que nos resta dizer? Se Deus é por nós, quem
será contra nós?”.

Percebemos neste capítulo que a linguagem de Paulo é exu-
berante e triunfal. Paulo quer iluminar os leitores e as leitoras com
uma nova experiência de Deus a ser vivida por todos que passam
pelo batismo. A encarnação do Filho de Deus permitiu que a sal-
vação viesse para todos os seres humanos. A Lei do Espírito liber-
ta do pecado, pois, na carne de seu Filho, Deus nos liberta a todas
e todos do pecado da carne. Nós não obedecemos mais à carne,
mas, sim, ao Espírito. Paulo faz um confronto entre “carne” e “es-
pírito”. Não podemos ver aqui um esquema dualista. Dualismo
lemos nós quando presos aos conceitos filosóficos gregos. Paulo
não vê o ser humano de uma maneira dualista, mas dentro de
uma unidade, de um único bloco. Por “carne” Paulo entende a
maneira de ser do pecador. Por “espírito”, ele vê a maneira de ser
da pessoa justa. Seria uma leitura errada se nós pensarmos nas
coisas de uma maneira “espiritualista” esquecendo a realidade
terrena e a própria encarnação. O ser humano e seu corpo são
espaços da presença de Deus. Não podemos, em nome de uma
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espiritualidade desencarnada, menosprezar o corpo humano, seus
desejos e suas paixões.

Paulo também insinua o caminho que cada um e cada uma
de nós devem trilhar. O mundo antigo – as coisas passadas – é
idolatria que nos arrasta para longe de Deus e de seu projeto. O
verdadeiro caminho, aquele que leva às coisas novas que mani-
festam a presença de Deus, é o Espírito que se manifesta na carne
de Jesus de Nazaré. No Espírito é que faremos a experiência vital
que nos restitui o verdadeiro sentido de Deus e de sua presença
amorosa. Paulo ensina que o Espírito envolve tudo e a todos. É
neste Espírito que experimentaremos a proposta de Deus da Nova
Criação.

Para aprofundar mais o assuntoPara aprofundar mais o assuntoPara aprofundar mais o assuntoPara aprofundar mais o assuntoPara aprofundar mais o assunto

A espiritualidade ecológica que estamos construindo está fa-
zendo com que, aos poucos, percebamos que o Universo inteiro
está interligado como as malhas de uma grande rede. Quem toca
num fio acaba atingindo toda a rede. Tudo e todos estão interliga-
dos formando uma grande unidade cósmica. Nossa visão de mun-
do não pode ver as diferentes realidades de uma forma isolada ou
estanques. Temos que entender todas as realidades dentro de uma
concepção holística. Entendemos por concepção holística esta
capacidade de repensarmos nossos conceitos fechados e isolados
para nos lançarmos nesta visão nova e abrangente.

A expressão “visão holística” surge por volta dos anos 80
como uma resposta diante das graves crises geradas por uma vi-
são global utilitarista e consumista. Esta nova visão postula o en-
contro entre a ciência e a consciência, gerando uma nova
cosmovisão. Entendemos por “cosmovisão” uma visão ou con-
cepção do mundo e também uma atitude frente a este mesmo
mundo. Por todos os lados, percebemos sinais que indicam o
surgimento desta nova cosmovisão. São pequenos grupos que
começam a trilhar novas experiências, pequenas gotas num oce-
ano. Mas, quando se juntam, como aconteceu nos Fóruns Sociais
Mundiais em Porto Alegre, percebemos a força que esta nova vi-
são está conquistando. Diante das multidões reunidas nos Fóruns,
nós podemos concluir: Um outro mundo é possível!

O termo holístico vem da palavra grega holos, que significa
totalidade. Esta nova visão exige que superemos nossa visão
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reducionista e fragmentada da realidade e comecemos a cons-
truir pontes entre as várias maneiras ou disciplinas que buscam
interpretar esta mesma realidade. Temos que aprender a pensar
em conjunto, interligando as mais diferentes propostas, buscando
entender todas as realidades dentro do todo. Na concepção
holística, falar em vida é pensar no todo. Isso exige que desenvol-
vamos uma concepção sistêmica (em grego, systema, significa
reunião, grupo). Uma abordagem sistêmica consiste em conside-
rar todos os fenômenos ou acontecimentos interligados e inter-
relacionados numa globalização positiva. Ou seja, tudo é
interdependente. As partes dependem do todo, e o todo depende
das partes. Esta interligação se manifesta desde as microrrelações
nas partículas atômicas até as macrorrelações interligando as ga-
láxias no Universo.

Esta concepção nova deve ajudar nossa leitura bíblica. A
espiritualidade ecológica exige de nossa parte acolhermos e in-
tegrarmos os frutos das diversas leituras e das várias contribui-
ções. Nossa espiritualidade bíblica deve integrar a contribuição
da leitura feita a partir da negritude, das contribuições afro-brasi-
leiras, do ecofeminismo, da luta pela terra e pela água, dos mitos
indígenas aqui do Brasil. Afinal, a Bíblia apresenta um ideal su-
premo quando fala no shalom, na integração entre tudo e todos
que gera a paz e a convivência harmoniosa de todas as criaturas
com o seu Criador. Mas aqui fica também o desafio de sabermos
integrar a proposta bíblica dentro de outras propostas vividas por
diferentes grupos humanos. Temos condições de perceber a pre-
sença de Deus na verdade contida no Alcorão? E nos tantras
védicos hindus? E no Poppol Vuh dos maias? E nas meditações
zen-budistas? Num horizonte espiritual em que tudo é uno e
inseparável, que transcende a visão dos opostos e se renova sem-
pre, temos que ter abertura para acolher a presença do todo ali
onde ela se manifesta. Um místico medieval, Angelus Silesius,
dizia assim numa poesia:

“Dançam estrelas...
Põe o Sol tudo a mover...
Não pertences ao Todo
Se fixo é o teu ser.”
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QUINTO CQUINTO CQUINTO CQUINTO CQUINTO CÍRCULOÍRCULOÍRCULOÍRCULOÍRCULO

A pessoa muda..., a fotografia não!A pessoa muda..., a fotografia não!A pessoa muda..., a fotografia não!A pessoa muda..., a fotografia não!A pessoa muda..., a fotografia não!

“Eis que faço uma coisa nova...
Não estão vendo?” (Is 43,19)

Preparar o ambientePreparar o ambientePreparar o ambientePreparar o ambientePreparar o ambiente

Enfeitar o ambiente com diferentes fotografias ou estampas
que retratem as mais variadas situações da vida humana. No cen-
tro de tudo, colocar um símbolo da presença de Deus nestas situa-
ções humanas. Ao redor dele, os participantes podem colocar seus
símbolos pessoais.

AcolhidaAcolhidaAcolhidaAcolhidaAcolhida

Acolher as pessoas que chegam e apresentar as que estão
vindo pela primeira vez.

Convidar as pessoas a observarem o ambiente e a darem
sentido às fotografias que enfeitam o encontro.

Canto inicial.
Invocar as luzes do Espírito Santo.

1. Abrir os olhos para ver1. Abrir os olhos para ver1. Abrir os olhos para ver1. Abrir os olhos para ver1. Abrir os olhos para ver

O momento que estamos vivendo manifesta uma grande di-
versidade na imagem de Deus presente em nossa sociedade. An-
tigamente as pessoas acreditavam que a chuva ou a seca depen-
diam da vontade de Deus. Hoje todos aceitam as previsões
meteorológicas a partir de imagens de satélites. Com os avanços
científicos, as pessoas, muitas vezes, não sabem mais em quem
acreditar. Numa pesquisa feita no Rio de Janeiro, 95% das pesso-
as disseram que acreditam em Deus. Mas, destas pessoas, 30%
acreditam também em fadas e duendes. Isso mostra grande con-
fusão na cabeça das pessoas quando o assunto é Deus, crenças,
ciência ou religião. Parece que está tudo misturado. Ninguém tem
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muito claro sua experiência pessoal de Deus. A busca por novos
caminhos é muito grande.

1. Compare a imagem de Deus que você tinha na sua infân-
cia com a imagem que você tem agora. O que mudou? Por que
mudou?

2. Quais são os sinais presentes na nossa sociedade que
mostram o surgimento de uma nova imagem de Deus e da vida?

2. Despertar os ouvidos para escutar2. Despertar os ouvidos para escutar2. Despertar os ouvidos para escutar2. Despertar os ouvidos para escutar2. Despertar os ouvidos para escutar

Cantar um refrão

Introdução à leitura do texto
Nosso texto de estudo narra uma dura experiência pela qual

passou o profeta Elias. Perseguido por defender os direitos dos
pobres, Elias tem que fugir para o deserto. Mergulhado em sua
crise, ele não consegue mais perceber a presença de Deus e chega
ao ponto de desejar a morte. Animado pelo próprio Deus, Elias
continua sua jornada em busca da experiência originária e
fundante da religião do povo. Ele caminha até o monte Horeb,
lugar da revelação de Deus.

Leitura do texto: 1 Reis 19,3-141 Reis 19,3-141 Reis 19,3-141 Reis 19,3-141 Reis 19,3-14
1. De que você mais gostou neste texto? Por quê?
2. Por que Elias está tão desanimado? E como venceu o de-

sânimo?
3. De que maneira Deus se revela a Elias no monte Horeb?

Como entender este processo de revelação?
4. O que toda esta experiência de vida do profeta Elias en-

sina para nós hoje?

3. Celebrar a Palavra que manifesta Vida3. Celebrar a Palavra que manifesta Vida3. Celebrar a Palavra que manifesta Vida3. Celebrar a Palavra que manifesta Vida3. Celebrar a Palavra que manifesta Vida

1. A partir do símbolo que cada um e cada uma trouxeram,
elevar uma prece partilhando as descobertas feitas no encontro
de hoje.

2. Vamos rezar o Salmo 145. Este salmo é uma oração de
louvor em que o povo testemunha a presença de Deus na sua
caminhada histórica. O povo louva a Deus por seu próprio Nome.
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O nome de Deus (Javé) transmite a certeza de que Deus está no
meio do povo, caminhando com ele. Mas a presença de Deus se
evidencia na realização do Reino, o grande projeto do amor de
Deus.

3. Rezar o Pai-Nosso.
4. Canto final.

Preparando o próximo encontroPreparando o próximo encontroPreparando o próximo encontroPreparando o próximo encontroPreparando o próximo encontro

Em nosso próximo encontro, vamos começar a colher as
flores e os frutos da árvore da vida. O tema do encontro é a pre-
sença de Deus através da natureza, encontrada na literatura bí-
blica. O texto de estudo é Jó 38,1-37.

AJUDA PARA O GRUPOAJUDA PARA O GRUPOAJUDA PARA O GRUPOAJUDA PARA O GRUPOAJUDA PARA O GRUPO

Para aprofundar melhor o textoPara aprofundar melhor o textoPara aprofundar melhor o textoPara aprofundar melhor o textoPara aprofundar melhor o texto

Quando Deus se manifestou a Moisés pela primeira vez no
monte Horeb, a montanha de Deus (Ex 3,1), foi através do fogo que
queimava, mas não consumia a sarça. Quando o povo parou dian-
te do Sinai, havia trovões, relâmpagos, a montanha fumegava e
tremia (Ex 19,16-18). Assim ensinava a tradição da presença de
Deus em seu monte santo. Agora, esta tradição estava emudecida.
Deus não mais se manifestava no trovão, no raio ou no terremoto.
Mas Elias, preso à antiga tradição, espera que Deus continue se
manifestando assim. Esta é uma grande tentação pela qual todos
nós passamos: queremos que Deus se revele a nós assim como nós
esperamos que ele o faça. No fundo, tiramos de Deus a liberdade
de ser Deus e criamos um ídolo. Temos sempre a tendência de
chamar de Deus aquilo que é fruto de nossas mãos (cf. Os 14,4).

Tal atitude mata o relacionamento entre Deus e a humani-
dade. Identificamos Deus com aquilo que nos dá segurança dian-
te de nossos medos. Não é mais fé em Deus, mas, sim, uma ilusão
que, quando desaparece, encaramos a dura realidade de nossas
vidas e temos vontade de dizer: “Chega, Javé! Tira a minha vida
[...]” (cf. 1Rs 19,4). Os ídolos estão sempre presentes na socieda-
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de. Hoje idolatramos a estética, o dinheiro, o individualismo, a
riqueza. Estas imagens penetram o interior de cada um e cada
uma, e desta forma reproduzimos em nossa prática aquilo que a
sociedade idolatra. Todos e todas necessitamos de um violento
processo de conversão para abandonarmos as imagens ultrapas-
sadas de Deus, que causam tantas mortes e tanta violência, para
redescobrirmos o rosto verdadeiro, a nova imagem de Deus. Elias,
profeta de tantas lutas, não teve mede de reconhecer seus limites
e acolher a nova imagem de Deus que se manifestou na brisa
suave. O processo de revelação de Deus a Elias no monte Horeb
nos ensina muito. Atendendo ao grito aflito do profeta, mas não se
prendendo à imagem que o próprio profeta tinha na cabeça, Deus
inicia uma nova etapa em sua presença na história do povo. Cabe
a cada um de nós perceber que Deus não se manifesta no estabe-
lecido, na tradição vazia. Deus faz novas todas as coisas. Conti-
nuamente! “Não estão vendo?” (Is 43,19)

Para aprofundar mais o assunto
A parábola da fotografia do pai severo

É importante que a nova visão de Deus e da vida seja a
nova ótica a partir da qual se comece a ler e a interpretar a Bíblia,
buscando nela toda a diversidade de espiritualidades que este
conjunto de livros pode nos fornecer. Mas mudar uma imagem de
Deus, presente em nossas vidas desde a nossa infância, não é
fácil. Para ajudar cada um e cada uma, nesta conquista, conta-
mos aqui uma parábola que, talvez, já seja conhecida, mas que
ajuda muito.

“Um grupo de pessoas está rodeando uma fotografia de um
homem velho, com barbas brancas e olhar severo, olhando para
todos com um rosto fechado e bravo, quase agredindo os que o
estão vendo. Todos dizem: ‘Que velho severo! Que brabeza anti-
pática! Pessoa difícil! Impossível fazer amizade com uma pessoa
assim! Coitada da mulher dele!’” Diante de uma fotografia assim,
todas as opiniões são negativas.

De repente, entra na roda um rapaz. Ele olha a fotografia e
diz assim: “Este é meu pai!”. Os outros olharam para ele e, apon-
tando para a fotografia, dizem assim: “Mas que pai severo! Como
você aguenta um pai assim?”. O rapaz respondeu: “Não é nada
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disso! Meu pai é advogado. Esta fotografia foi tirada por mim quan-
do ele estava no tribunal defendendo um grupo de gente sem casa
que estava morando num terreno baldio há mais de dez anos.
Veio a polícia para desalojá-los, com ordem de despejo. Havia
um latifundiário que corrompeu a prefeitura e queria expulsar o
pessoal para ficar com o terreno. Meu pai então tomou a defesa
deles! Atacou firme a acusação e ganhou a causa. O pessoal sem
casa, além de não ser despejado, ficou com a posse do terreno!”.

Depois desta explicação feita pelo rapaz, todos se volta-
ram para a fotografia e disseram: “Que homem corajoso e simpá-
tico!”.

A parábola quer nos ensinar que tudo mudou sem mudar
nada. A mudança se opera atrás dos olhos. Ela acontece no cora-
ção e nos pés. Esta experiência é necessária para que possamos
reler a Bíblia a partir de uma nova ótica. Uma ótica que conquis-
taremos a partir de uma nova experiência de Deus que nasça de
uma nova concepção da Vida e do Universo.
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I I I  -  AS  FLORES  E  I I I  -  AS  FLORES  E  I I I  -  AS  FLORES  E  I I I  -  AS  FLORES  E  I I I  -  AS  FLORES  E  OOOOOS FRUTS  FRUTS  FRUTS  FRUTS  FRUT OOOOOSSSSS

SEXTO CÍRCULOSEXTO CÍRCULOSEXTO CÍRCULOSEXTO CÍRCULOSEXTO CÍRCULO

Conhecer o artista pelas suas obrasConhecer o artista pelas suas obrasConhecer o artista pelas suas obrasConhecer o artista pelas suas obrasConhecer o artista pelas suas obras

“Sabeis distinguir os sinais do céu, mas não
sabeis ler os sinais do tempo.” (Mt 16,3)

Preparar o ambientePreparar o ambientePreparar o ambientePreparar o ambientePreparar o ambiente

Colocar no chão flores e fotografias variadas da natureza,
do pôr-do-sol, montanhas, grupos humanos, guerras, deserto, ár-
vores, seca, etc.

AcolhidaAcolhidaAcolhidaAcolhidaAcolhida

Convidar a observar o ambiente e ajudar a dar o sentido de
cada símbolo.

Cantar um dos cantos do final deste caderno que descreva
a natureza.

Invocar a luz do Espírito Santo.

1. Abrir os olhos para ver1. Abrir os olhos para ver1. Abrir os olhos para ver1. Abrir os olhos para ver1. Abrir os olhos para ver

Vamos gastar uns minutos para olhar a natureza que nos
envolve aqui, mesmo que seja só um pedacinho do céu visível
através da janela: as plantas, as montanhas, as árvores, os bichos,
as pessoas, as casas, os pássaros. Enquanto formos olhando e ob-
servando, façamos crescer em nossas cabeças estas perguntas:
O que isto nos ensina ou faz saber

1) sobre o sentido da vida?
2) sobre mim mesmo?
3) sobre Deus e a sua presença no meio de nós?

Repetir o canto.
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2. Despertar os ouvidos para escutar2. Despertar os ouvidos para escutar2. Despertar os ouvidos para escutar2. Despertar os ouvidos para escutar2. Despertar os ouvidos para escutar

Cantar um refrão

Introdução à leitura do texto
Vamos ouvir um texto do Livro de Jó. Trata-se de uma poe-

sia belíssima que nos confronta com os segredos e os mistérios da
natureza.

Leitura: Jó 38,1-37Jó 38,1-37Jó 38,1-37Jó 38,1-37Jó 38,1-37
1. Qual foi de todas estas perguntas do texto sobre a nature-

za a que mais lhe chamou a atenção? Por quê?
2. A leitura desta poesia despertou em você algum senti-

mento de humildade ou de ignorância ou algum outro sentimen-
to? Qual?

3. De que maneira esta poesia ilumina as fotografias que
acabamos de olhar?

4. De que maneira as fotografias ajudam a entender este
texto de Jó sobre a natureza?

5. Numa sociedade como a nossa em que se desrespeita
tanto e de tantas maneiras a natureza e se provocam tantos de-
sastres ecológicos, o que este texto nos tem a dizer?

3. Rezar a Palavra para transformá-la em vida3. Rezar a Palavra para transformá-la em vida3. Rezar a Palavra para transformá-la em vida3. Rezar a Palavra para transformá-la em vida3. Rezar a Palavra para transformá-la em vida

Rezar o Salmo 104. Este salmo é um hino à beleza da cria-
ção como manifestação da sabedoria de Deus.

No início, no fim e após cada cinco versos do salmo, canta-
remos o refrão: “Envia teu espírito, Senhor, e renova a face da
terra!” (Sl 104,30).

Após o salmo, convidar as pessoas apegarem uma das foto-
grafias e fazerem uma prece com a ajuda de uma frase do Salmo
104.

Rezar o Pai-Nosso.
Canto final.

Preparando o próximo encontroPreparando o próximo encontroPreparando o próximo encontroPreparando o próximo encontroPreparando o próximo encontro

Para o próximo encontro, convidar as pessoas a trazerem
símbolos que nos fazem crer na certeza da vitória da vida sobre
as ameaças de morte que estragam a natureza.
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O texto para o próximo encontro será o hino ao amor da
Primeira Carta aos Coríntios, 13,1-13.

AJUDA PARA O GRUPOAJUDA PARA O GRUPOAJUDA PARA O GRUPOAJUDA PARA O GRUPOAJUDA PARA O GRUPO

 Chave de leitura para o texto bíblico de Jó 38,1-37 Chave de leitura para o texto bíblico de Jó 38,1-37 Chave de leitura para o texto bíblico de Jó 38,1-37 Chave de leitura para o texto bíblico de Jó 38,1-37 Chave de leitura para o texto bíblico de Jó 38,1-37
O texto se encontra no meio do debate que o Livro de Jó

conduz sobre o porquê do sofrimento que acontece na vida hu-
mana. Até hoje, nenhuma explicação do sofrimento consegue
satisfazer plenamente as pessoas que sofrem. Assim, dentro da
dinâmica do Livro de Jó, as explicações conservadoras e tradicio-
nais dos amigos de Jó não satisfazem a Jó. As explicações inova-
doras e rebeldes de Jó não convencem os três amigos. Por isso,
para ajudar os leitores e as leitoras a darem um passo e reconhe-
cerem os limites das explicações humanas, o autor do Livro de Jó,
aqui no nosso texto, apresenta o próprio Deus fazendo perguntas
a Jó sobre a grandeza da natureza. É uma poesia belíssima que
vai de Jó 38,1 até Jó 40,5. Através de perguntas insistentes e pro-
vocadoras, feitas dentro do contexto da cultura daquela época, a
poesia chama a nossa atenção para os segredos da natureza com
seus mistérios. Para além do que os olhos enxergam e a razão
entende, ela sugere a presença divina que aí se manifesta. Como
diz Paulo na Carta aos Romanos: “Desde a criação do mundo, as
perfeições invisíveis de Deus, tais como o seu poder eterno e a
sua divindade, podem ser contempladas, através da inteligência,
nas obras que ele realizou” (Rm 1,20).

As flores que nascem da raiz e do troncoAs flores que nascem da raiz e do troncoAs flores que nascem da raiz e do troncoAs flores que nascem da raiz e do troncoAs flores que nascem da raiz e do tronco
Assim como apreciamos a visão profundamente ecológica

que os nossos índios têm da vida e da natureza, uma visão equili-
brada e integrada, da mesma maneira vale a pena verificar como,
nas várias etapas da evolução histórica do povo da Bíblia, desde
os tempos dos patriarcas e matriarcas até o Apocalipse, foi cres-
cendo uma nova visão da natureza. Há muitos livros e muitas
passagens na Bíblia que descrevem e cantam a natureza em toda
a sua beleza e revelam uma visão integrada do ser humano com
o seu meio ambiente.
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Exemplos concretos
1) Na Bíblia, tudo o que acontece com o ser humano reper-

cute na natureza: rios, montanhas, vento, plantas, animais, pare-
cem existir em uma unidade com o ser humano. Nas pragas do
Egito, a natureza é o instrumento de Deus para defender o povo
contra a opressão do faraó (Ex 9,1 a 10,29). Quando, finalmente
libertado da opressão do faraó, o povo sai do Egito, as montanhas
dançam e as árvores batem palmas (Sl 114,3-8). Esta integração
entre o povo e a natureza aparece com força no Livro de Jeremias.
Quando por ocasião da destruição de Jerusalém, percebendo que
todos os sinais tradicionais da presença de Deus estavam quebra-
dos (templo, posse da terra, sacrifício, monarquia), Jeremias en-
contra na estabilidade da sequência do dia e da noite, no suceder
ininterrupto das estações do ano, nas fases da lua e no brilho das
estrelas, a certeza da sua fé de que Deus continua presente no
meio do povo (Jr 31,35-37; 33,19-21.25-26).

2) E os salmos! Inúmeros salmos celebram e cantam de
muitas e variadas maneiras a presença e a manifestação de Deus
na natureza (Sl 8,1-10; 18,8-16; 19,1-7; 29,3-10; 33,6-9; 36,6-8;
65,6-14; 104; 147; 148; etc.). Muitos trechos dos livros sapien-
ciais cantam a natureza. Por exemplo: Ecl 16,27-30; Jó 38,1 a
40,2. O autor do Livro da Sabedoria, escrito no último século an-
tes de Cristo, chega a enumerar mais de vinte sinônimos para
descrever a grandeza do espírito de Deus, que trabalha no univer-
so (Sb 7,22-23).

3) Vale a pena lembrar como o povo da Bíblia, a partir da
sua fé em Javé, Deus Criador e Libertador, foi relendo os antigos
mitos sobre as forças ameaçadoras da natureza e como foi adqui-
rindo, aos poucos, uma visão mais crítica da natureza. Naquele
tempo, como ainda hoje, os povos viviam sob o medo das forças
explosivas da natureza: terremotos tempestades, raios, estações,
secas, lua, calor. Tudo parecia expressão de forças mágicas hos-
tis que causavam um grande desequilíbrio na vida humana. Estas
forças foram sendo relidas e explicadas aos poucos, a partir da
nova experiência de Deus e da vida que o povo foi experimen-
tando ao longo de sua caminhada histórica. Expressão disso é,
por exemplo, a descrição da Criação (Gn 1,1 a 2,4), a descrição
da vitória da fé em Javé sobre o medo mágico do povo frente às
tempestades (Sl 18,8-16; 29,1-11).
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4) A preocupação com as leis da pureza, que no tempo de
Jesus causava um desequilíbrio tão grande na convivência social
e religiosa do povo, tem na sua origem uma visão integradora e
holística da vida humana. Mas esta visão tão bonita e libertadora
perdeu-se, ao longo dos séculos, por causa da interpretação
fundamentalista das leis. Jesus procurou ajudar o povo a superar o
fundamentalismo e a ver a vida como parte integrante da nature-
za mais ampla.

5) A visão final da Jerusalém Celeste, descrita no Livro do
Apocalipse (Ap 21 e 22), traz o sonho realizado da humanidade
integrada. É o ideal da Paz, Shalom, finalmente alcançada, o re-
torno ao Paraíso, reconquistado: a integração total de tudo e de
todos em torno de Deus que é luz e lâmpada.

Vamos concluir esta reflexão com ajuda de uma poesia:

Os fatos da vida com tudo que tem
são uma pintura rasgada para mim.
Toda ela desfeita em muitos pedaços,
confusa, sem nexo, sem muito sentido:
desfigurou-se o rosto que nela se via.
Já estava rasgada quando nasci.
Não conheço o rosto, pois nunca o vi.
Mas sei que existe, pois vejo seus traços,
rasgados, perdidos, naqueles pedaços:
era lindo, tão lindo, que saudades me vêm.
Eu vou recompor essa vida rasgada
e ver esse rosto que tanto me atrai.
Às vezes, parece, já vou conseguindo.
Já o devo ter visto, não sei onde mais,
mas mal se define, e logo se esvai.
Procuro o pedaço que ainda me falta,
prá ver esse rosto que tanto me atrai.
Seguindo um desejo que sempre aparece,
caminho e insisto; suporto a demora.
Um dia, eu sei, o milagre acontece.
E vai ser o dia em que vou encontrar
a chave da vida, o sentido das coisas,
o amor que me leva à total doação.
Vou ver esse rosto que tanto me atrai!
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SÉTIMO CÍRCULOSÉTIMO CÍRCULOSÉTIMO CÍRCULOSÉTIMO CÍRCULOSÉTIMO CÍRCULO

A natureza é a poesia de DeusA natureza é a poesia de DeusA natureza é a poesia de DeusA natureza é a poesia de DeusA natureza é a poesia de Deus

“Se Deus é por nós, quem será contra nós?”
(Rm 8,31)

Preparar o ambientePreparar o ambientePreparar o ambientePreparar o ambientePreparar o ambiente

Colocar no chão os símbolos de vitória da vida que cada
um trouxe.

AcolhidaAcolhidaAcolhidaAcolhidaAcolhida

Convidar para observar o ambiente e ajudar a dar o sentido
de cada símbolo.

Encerrar esta parte com um canto apropriado.
Invocar a luz do Espírito Santo.

1. Abrir os olhos para ver1. Abrir os olhos para ver1. Abrir os olhos para ver1. Abrir os olhos para ver1. Abrir os olhos para ver

Estamos todos numa luta constante para defender a vida
contra a morte e contra as ameaças de morte que, de muitas ma-
neiras, se infiltram no nosso modo de viver, de pensar e de agir.
Sofremos derrotas, mas temos fé na vitória final da vida sobre a
morte. Recebemos desaforos e ódios, mas continuamos querendo
o bem a todos, praticando o amor. Alguns sinais de vitória já são
visíveis e sustentam a nossa esperança.

1. Enumere algum sinal de vitória que já aconteceu na sua
vida pessoal.

2. Na sua vida, como você faz para praticar o amor, o bem-
querer quando tudo parece dizer o contrário?

3. Aponte sinais de vitória que hoje aparecem na socieda-
de, na igreja e no mundo, na luta pela integridade da Criação.

Repetir o canto.
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2. Despertar os ouvidos para escutar2. Despertar os ouvidos para escutar2. Despertar os ouvidos para escutar2. Despertar os ouvidos para escutar2. Despertar os ouvidos para escutar

Cantar um refrão

Introdução à leitura do texto
Vamos ouvir o texto de um canto das primeiras comunida-

des no qual elas descrevem o caminho que leva à harmonia da
Paz no Universo. Pois eu posso ter ideias bonitas sobre a harmo-
nia no universo e a defesa da criação, mas não bastam as ideias.
Devo contribuir concretamente, para que a vitória chegue. Devo
crer na eficácia das poucas coisas que posso fazer. São pedras na
construção do mundo novo. O canto indica o caminho do amor
como força integradora, que faz chegar o novo céu e a nova terra.

Leitura: 1 Coríntios 13,1-131 Coríntios 13,1-131 Coríntios 13,1-131 Coríntios 13,1-131 Coríntios 13,1-13
1. O que mais lhe chamou a atenção neste canto dos pri-

meiros cristãos? Por quê?
2. Qual é o fundamento da esperança de vitória que

transparece neste canto de amor?
3. De que maneira as palavras deste canto dos primeiros

cristãos iluminam os símbolos de vitória que nós trouxemos?
4. Num Universo como o nosso, onde há tanto desrespeito

para com a integridade da Criação, como a prática do amor pode
contribuir para que triunfe a vida sobre a morte?

3. Rezar a Palavra para transformá-la em vida3. Rezar a Palavra para transformá-la em vida3. Rezar a Palavra para transformá-la em vida3. Rezar a Palavra para transformá-la em vida3. Rezar a Palavra para transformá-la em vida

Rezar o Salmo 19. Neste salmo, percebemos a ordem e a
harmonia que Deus quer presente no Universo todo.

No início e no fim do salmo e após cada três ou quatro ver-
sos, cantar o refrão: “A lei do Senhor é perfeita, conforto para a
alma” (Sl 19,8).

Após o salmo, convidar as pessoas a repetirem a frase do
salmo que mais expressa o sentimento de vitória e de esperança
que as anima por dentro.

Encerrando esta série de encontros sobre Bíblia e EcologiaEncerrando esta série de encontros sobre Bíblia e EcologiaEncerrando esta série de encontros sobre Bíblia e EcologiaEncerrando esta série de encontros sobre Bíblia e EcologiaEncerrando esta série de encontros sobre Bíblia e Ecologia

Não vai haver um próximo encontro. Este é o último. É bom
o grupo se reunir mais uma vez para concluir, tentando fazer uma
síntese do que descobriram e do que decidiram fazer para irradi-
ar o compromisso com a integridade da Criação e da vida.
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AJUDA PARA O GRUPOAJUDA PARA O GRUPOAJUDA PARA O GRUPOAJUDA PARA O GRUPOAJUDA PARA O GRUPO

Para entender melhor o texto: O que vem a ser o amor dePara entender melhor o texto: O que vem a ser o amor dePara entender melhor o texto: O que vem a ser o amor dePara entender melhor o texto: O que vem a ser o amor dePara entender melhor o texto: O que vem a ser o amor de
Deus?Deus?Deus?Deus?Deus?

A experiência do amor de Deus é o poço mais profundo, de
onde as comunidades tiravam a água para matar sua sede e ani-
mar sua luta. O que é o amor para elas? Aqui, a cabeça não con-
segue expressar o que o coração sente e vive! No canto, elas
tentam dizê-lo da seguinte maneira:

* “Posso falar todas as línguas” (1Cor 13,1), isto é, posso ter
grande poder de comunicação e fazer o anúncio correto da boa-
nova; mas, sem o amor, nada sou!

* “Posso ter o dom da profecia” (1Cor 13,2), isto é, posso
fazer grandes denúncias e animar a caminhada do povo; mas,
sem o amor, nada sou!

* “Posso ter o conhecimento de todos os mistérios e de toda
a ciência” (1Cor 13,2), isto é, posso ser um grande teólogo ou
uma grande teóloga e ter muita consciência crítica; mas, sem o
amor, nada sou!

* “Posso ter toda a fé a ponto de transportar montanhas”
(1Cor 13,2), isto é, posso saber toda a doutrina certa e ter uma fé
milagrosa; mas, sem o amor, nada sou!

* “Posso distribuir os meus bens aos famintos” (1Cor 13,3),
isto é, posso fazer opção pelos pobres e me dedicar totalmente a
eles; mas, sem o amor, nada sou!

* “Posso até entregar o meu corpo às chamas” (1Cor 13,3),
isto é, posso ser perseguido, preso e torturado; mas, sem o amor,
“isto de nada me adiantaria” (1Cor 13,3).

Todas estas coisas, tão importantes para a vida de uma pes-
soa ou de uma comunidade, expressam e revelam o amor, mas
não o esgotam nem conseguem defini-lo. O amor é um dom que
está na raiz de tudo isto e o ultrapassa! Então, o que é o amor? A
resposta é uma descrição da ação do amor no cotidiano da vida.
Aqui, o canto oferece uma chave para cada um avaliar se na sua
vida existe ou não o amor. Eis a continuação da letra do canto,
cuja luz ajuda a andar no escuro, e cuja melodia torna sonoro o



46

silêncio de Deus:
O amor é paciente
o amor é prestativo
não é invejoso
não se ostenta
não se incha de orgulho
não faz nada de inconveniente
não procura seu próprio interesse
não se irrita
não guarda rancor
não se alegra com a injustiça
mas se regozija com a verdade
tudo desculpa
tudo crê
tudo espera
tudo suporta
o amor jamais passará.

(1Cor 13,4-8)

Paulo tentou viver este ideal e o amor se esparramouPaulo tentou viver este ideal e o amor se esparramouPaulo tentou viver este ideal e o amor se esparramouPaulo tentou viver este ideal e o amor se esparramouPaulo tentou viver este ideal e o amor se esparramou
pelo cotidiano da sua vidapelo cotidiano da sua vidapelo cotidiano da sua vidapelo cotidiano da sua vidapelo cotidiano da sua vida

Este amor se esparramava em tudo que Paulo vivia e fazia.
Isto transparece, por exemplo, no seu relacionamento com os ir-
mãos de raça, os judeus. Ele chega a dizer que está disposto a
“ser amaldiçoado e separado de Cristo em favor dos meus irmãos
de raça e sangue, os israelitas” (Rm 9,3).

Um outro exemplo. Os capítulos 12 a 15 descrevem como
a experiência do amor de Deus pode renovar por dentro a vida
comunitária e o relacionamento entre as pessoas. Citamos algu-
mas frases destes capítulos. Elas funcionam como janelas. Permi-
tem olhar para dentro do cotidiano da vida de Paulo e dos primei-
ros cristãos e adivinhar algo da experiência de amor que procu-
ravam viver no dia-a-dia. Vale a pena confrontá-la com aquilo
que nós vivemos e experimentamos no nosso dia-a-dia.

* “Que o amor de vocês seja sem hipocrisia: detestem o
mal e apeguem-se ao bem. No amor fraterno, sejam carinhosos
uns com os outros, rivalizando na mútua estima. Quanto ao zelo,
não sejam preguiçosos; sejam fervorosos de espírito, servindo ao
Senhor. Sejam alegres na esperança, pacientes na tribulação e
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perseverantes na oração. Sejam solidários com os cristãos em suas
necessidades e se aperfeiçoem na prática da hospitalidade” (Rm
12,9-13).

* “Não fiquem devendo nada a ninguém, a não ser o amor
mútuo. Pois quem ama o próximo cumpriu plenamente a Lei. De
fato, os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não rou-
be, não cobice, e todos os outros se resumem nesta sentença:
‘Ame o seu próximo como a si mesmo’. O amor não pratica o mal
contra o próximo, pois o amor é o pleno cumprimento da Lei”.
(Rm 13,8-10)

* “Acolham o fraco na fé, sem lhe criticar os escrúpulos.
Quem é você para criticar um empregado alheio? Se ele fica de
pé ou se cai, isso é lá com o patrão dele. Mas ele ficará de pé!
Pois o Senhor é poderoso para o sustentar. Nenhum de nós vive
para si mesmo, nem morre para si mesmo. Se vivemos, é para o
Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morre-
mos. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor!”
(Rm 14,1.4.7-8)

A espiritualidade de Paulo não é um conjunto de ideias bo-
nitas para se meditar, mas, sim, a experiência concreta do amor
de Deus na comunidade e na luta do povo. Por exemplo, quando
ele diz: “Pelo batismo fomos batizados com Cristo na morte” (Rm
6,3), ele deve ter pensado concretamente nas pedradas de morte
que recebeu em Listra (At 14,19), na prisão “pior que a morte”,
sofrida em Éfeso (2Cor 1,8-9), na flagelação recebida em Filipos
(At 16,22-23), etc. A força que o sustentava nisso tudo era a certe-
za do amor: “Ele me amou e se entregou por mim” (Gl 2,20). Pau-
lo vê Jesus como o parente mais próximo que, de acordo com a
Lei (Lv 25,25-55), pagou o resgate para tirá-lo da escravidão e
restabelecê-lo nos seus direitos. Por causa de Cristo, Paulo rom-
peu com o “mundo”, com a ideologia dominante, e se considera
como um “crucificado para o mundo, e o mundo como um cruci-
ficado para ele (Gl 6,14). “Vivo, mas já não sou eu. É Cristo que
vive em mim!” (Gl 2,20) Paulo já não se pertence. Desocupou o
barraco da sua vida e deixou que Cristo tomasse conta.

Estes poucos exemplos mostram como a experiência do amor
de Deus era algo bem concreto na vida da comunidade. Ela não
passava pelos fios de alta tensão, distantes das casas do povo, mas
pelos fios da rede doméstica, embutidos na parede das experiências
humanas: ajuda, luta, conflito, sofrimento, tensões, amizade, amor.
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As frutas que nasceram do tronco e das raízesAs frutas que nasceram do tronco e das raízesAs frutas que nasceram do tronco e das raízesAs frutas que nasceram do tronco e das raízesAs frutas que nasceram do tronco e das raízes

A busca de espiritualidade, hoje, é muito grande. A Bíblia
ensina como olhar a natureza como revelação de Deus e da sua
presença no meio de nós. Ela ajuda a tirar um raio X, revelando
pela fé o que a olho nu não se vê.

Santo Agostinho disse que a Bíblia nos devolve o olhar da
contemplação. A leitura da Palavra de Deus, feita de uma manei-
ra orante e em comunidade, é como um colírio que você vai co-
locando nos olhos, todos os dias, e, pouco a pouco, ela fará com
que você recebe de volta o olhar que faz descobrir em todas as
coisas da vida os sinais da presença de Deus. Ela nos ajuda a
decifrar este mundo tão confuso e a descobrir nele os apelos de
Deus. E assim, Agostinho conclui, que através do nosso esforço,
tudo se torna novamente uma teofania, uma revelação de Deus.
A leitura da Bíblia leva a uma ação transformadora.

Tudo que existe, a natureza, as plantas, as estrelas, as pesso-
as, tudo é expressão de uma Palavra que Deus falou (Gn 1,3-31).
Para quem tem esta visão de Deus e da natureza, torna-se muito
significativa a palavra da Bíblia que diz: “A tua presença irrompe
por toda a terra!” (Sl 8,2.10). Sem nenhum ruído, um dia entrega a
mensagem ao outro dia (Sl 19,4). Tudo está cheio da presença
amiga de Deus. E um amigo não pode ser comercializado. Em
última análise é esta espiritualidade que nos sustenta e nos moti-
va na luta pelo equilíbrio ecológico, pela preservação da nature-
za, pela visão holística e integrada e integradora de todas as coi-
sas. Como diz Paulo: “Até que Deus seja tudo em todos!” (1Cor
15,28).

Vamos concluir todas estas nossas reflexões sobre a
espiritualidade a partir da dimensão ecológica com uma poesia
muito conhecida e cantada, por meio da qual todos podemos re-
petir que a Vida “é bonita, é bonita e é bonita!”
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O que é, o que é O que é, o que é O que é, o que é O que é, o que é O que é, o que é – Gonzaguinha

Eu fico com a pureza da resposta das crianças:
É a vida, é bonita e é bonita!

1. Viver, e não ter a vergonha de ser feliz,
Cantar, e cantar, e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz
(ah, meu Deus!)
Eu sei, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será!
Mas isso não impede que eu repita:
É bonita, é bonita e é bonita.

2. E a vida! E a vida o que é?
Diga lá, meu irmão!
Ela é a batida de um coração.
Ela é uma doce ilusão, ê, ô.
E a vida?
Ela é maravilha ou é sofrimento?
Ela é alegria ou lamento?
O que é, o que é, meu irmão?

3. Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo,
É uma gota, é um tempo que não dá um segundo.
Há quem fale que é um divino mistério profundo.
É o sopro do Criador numa atitude repleta de amor.
Você diz que é luxa e prazer.
Ele diz que a vida é viver.
Ela diz que o melhor é morrer, pois amada não é,
E o verbo é sofrer.
Eu só sei que confio na moça
E na moça eu ponho a força da fé.

4. Somos nós que fazemos a vida,
Como der, ou puder, ou quiser...
Sempre desejada, por mais que esteja errada.
Ninguém quer a morte, só saúde e sorte.
E a pergunta roda, e a cabeça agita.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças:
É a vida, é bonita e é bonita.
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Sugestão de cantos para os encontros

Hino da CF 2011Hino da CF 2011Hino da CF 2011Hino da CF 2011Hino da CF 2011
Pe. José Antônio de Oliveira e Casimiro Nogueira

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

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

2. A terra é mãe, é criatura viva.
Também respira, se alimenta e sofre.
É de respeito que ela mais precisa!
Sem teu cuidado, ela agoniza e morre.

3. Vê, nesta terra, os teus irmãos. São tantos...
Que a fome mata e a miséria humilha.
Eu sonho ver um mundo mais humano,
Sem tanto lucro e muito mais partilha!

4. Olha as florestas: pulmão verde e forte!
Sente esse ar que te entreguei tão puro...
Agora, gases disseminam morte.
O aquecimento queima o teu futuro.

5. Contempla os rios que agonizam tristes.
Não te incomoda poluir assim?!
Vê, tanta espécie já não mais existe!
Por mais cuidado implora esse jardim!
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6. A humanidade anseia nova terra. (2Pd 3,13)
De dores geme toda a criação. (Rm 8,22)
Transforma em Páscoa as dores dessa espera.
Quero essa terra em plena gestação!

Cânticos das CriaturasCânticos das CriaturasCânticos das CriaturasCânticos das CriaturasCânticos das Criaturas
Atribuído a São Francisco de Assis
Versão e melodia: Zé Vicente

Onipotente e bom Senhor,
A ti a honra, glória e louvor.
Todas as bênçãos de ti nos vêm,
E todo o povo te diz amém.

Louvado sejas nas criaturas.
Primeiro, o sol lá nas alturas
Clareia o dia, grande esplendor,
Radiante imagem de ti, Senhor

Louvado sejas pela irmã lua.
No céu criaste, é obra tua.
Pelas estrelas, claras e belas,
Tu és a fonte do brilho delas.

Louvado sejas pelo irmão vento
E pelas nuvens, o ar e o tempo.
E pela chuva que cai no chão,
Nos dás sustento, Deus da criação.

Louvado sejas, meu bom Senhor,
Pela irmã água e seu valor.
Preciosa e casta, humilde e boa,
Se corre, um canto a ti entoa.
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Louvado sejas, ó meu Senhor,
Pelo irmão fogo e seu calor.
Clareia a noite, robusto e forte,
Belo e alegre, bendita sorte.

Sejas louvado pela irmã terra,
Mãe que sustenta e nos governa,
Produz os frutos, nos dá o pão.
Com flores e ervas, sorri o chão.

Louvado sejas, ó meu Senhor,
Pelas pessoas que em teu amor
Perdoam, sofrem tribulação.
Felicidade em ti encontrarão.

Louvado sejas pela irmã morte
Que vem a todos, ao fraco e ao forte.
Feliz aquele que em ti amar,
A morte eterna não o matará.

Bem-aventurado quem guarda a paz,
Pois o Altíssimo satisfaz.
Vamos louvar e agradecer.
Com humildade, ao Senhor bendizer.

Põe a semente na terraPõe a semente na terraPõe a semente na terraPõe a semente na terraPõe a semente na terra
José Acácio Santana

Põe a semente na terra, não será em vão.
Não te preocupes a colheita, plantas para o irmão.

1. Toda Mãe-Terra é um apelo pra sermos irmãos,
e toda roça é um convite para o mutirão.

2. Toda colheita é um chamado pra se ajudar,
e toda venda é um momento de se organizar.
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3. Todo suor é uma enxada a gerar comida,
e toda luta é um arado a arrancar mais vida.

4. Toda chuva é uma bênção que faz germinar,
e todo sangue é uma força para libertar.

5. Todo serviço é um anseio de compartilhar,
e o compromisso é uma forma de a gente se dar.

Cântico dos três jovens (Dn 3)Cântico dos três jovens (Dn 3)Cântico dos três jovens (Dn 3)Cântico dos três jovens (Dn 3)Cântico dos três jovens (Dn 3)
Pe. João Carlos

De Deus criaturas e todos mortais,
Dizei-me cantando: Bendito sejais!
Ó anjos celestes que a Deus adorais,
Dizei-me cantando: Bendito sejais!

Bendito sejais, ó Pai criador.
Pai santo e Senhor,
Bendito sejais.
Três jovens de fé desafiaram o rei
E no fogaréu louvaram a Deus!

Estrelas e lua e sol que brilhais,
Dizei-lhe cantando: Bendito sejais!
Ó noites e dias, manhãs que raiais,
Dizei-lhe cantando: Bendito sejais!

Ó ventos e nuvens que as chuvas formais,
Dizei-me cantando: Bendito sejais!
Montanhas e vales que o mundo enfeitais,
Dizei-me cantando: Bendito sejais!

Florestas e campos, lavouras, quintais,
Dizei-me cantando: Bendito sejais!
Ó aves e peixes e os animais,
Dizei-me cantando: Bendito sejais!
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Crianças e jovens, ó filhos e pais,
Dizei-me cantando: Bendito sejais!
Profetas e justos de Cristo sinais,
Dizei-me cantando: Bendito sejais!

Planeta ÁguaPlaneta ÁguaPlaneta ÁguaPlaneta ÁguaPlaneta Água
Guilherme Arantes

Água que nasce na fonte
Serena do mundo e que abre um profundo grotão
Água que faz inocente riacho e deságua
Na corrente do ribeirão...

Águas escuras dos rios que levam
A fertilidade ao sertão
Águas que banham aldeias
E matam a sede da população...

Águas que caem das pedras
No véu das cascatas, ronco de trovão
E depois dormem tranquilas
No leito dos lagos, no leito dos lagos...

Água dos igarapés
Onde Iara, a mãe d'água, é misteriosa canção
Água que o sol evapora pro céu vai embora
Virar nuvens de algodão...

Gotas de água da chuva
Alegre arco-íris sobre a plantação
Gotas de água da chuva
Tão tristes, são lágrimas na inundação...

Águas que movem moinhos
São as mesmas águas que encharcam o chão
E sempre voltam humildes
Pro fundo da terra, pro fundo da terra...
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Terra! Planeta Água
Terra! Planeta Água
Terra! Planeta Água...

Xote EcológicoXote EcológicoXote EcológicoXote EcológicoXote Ecológico
Luiz Gonzaga

Não posso respirar, não posso mais nadar.
A terra está morrendo, não dá mais pra plantar.
Se planta não nasce, se nasce não dá,
Até pinga da boa é difícil de encontrar.

Cadê a flor daqui?
Poluição comeu.
E o peixe que é do mar?
Poluição comeu.
E o verde onde que está?
Poluição comeu.
Nem o Chico Mendes sobreviveu!
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