CELEBRAÇÃO DO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE
Cuidando do Planeta, nossa Casa comum
1.ACOLHIDA
Com.: Irmãs e irmãos, Paz e Bem! Boas vindas neste encontro
comunitário, para celebrar nossa fé e nossa vida! A Campanha da
Fraternidade Ecumênica lançou o desafio: “Casa comum,
responsabilidade nossa”. Por isso, queremos celebrar nosso
compromisso de cuidar da vida do planeta.
Em 1972 a ONU organizou um encontro mundial na Suécia, que pela primeira vez tratou oficialmente
sobre o meio ambiente. Nesta ocasião foi instituído o dia 5 de junho como do Dia Mundial do Meio
Ambiente.
Que esta celebração nos fortaleça no compromisso de cuidar da vida no Planeta.
Canto:
...
Anim.: Em nome do Pai, do Filho... Que a graça de Deus Criador, o amor de Jesus Libertador e as
luzes do Espírito Santo estejam sempre conosco!
2. DEUS AMA E PERDOA
Anim.: Peçamos perdão a Deus, aos irmãos e irmãs e a todo planeta, pela nossa falta de cuidado com
a vida, dizendo: Perdão pela nossa falta de cuidado com o meio ambiente.
Leit. 1: Perdão Mãe Terra, pelas vezes que te envenenamos com agrotóxicos, te tratamos como
mercadoria e não permitimos que produzas alimentos saudáveis.
Tod.: Perdão pela nossa falta de cuidado...
Leit. 2: A irmã água está sendo contaminada e aprisionada através das barragens, reservatórios,
recipiente.... e, se transformando em mercadoria.
Tod.: Perdão pela nossa falta de cuidado...
Leit.1:As desigualdades sociais são gritantes. As pessoas empobrecidas continuam sendo excluídas
das condições de vida digna e saudável.
Tod.: Perdão pela nossa falta de cuidado.
Anim: Deus Pai de bondade e Mãe de misericórdia, perdoai-nos pelo descuido à vida no planeta.
Tenha compaixão de nós e nos fortaleça no processo de conversão. Por Jesus Cristo teu Filho e nosso
irmão, na unidade com o Espírito Santo. Amém!
3. LOUVOR
Com.: Na alegria de nos encontrarmos em comunidade e pelos sinais bonitos que acontecem em
defesa do meio ambiente, glorificamos a Trindade Santa, cantando:
ORAÇÃO
Anim.: Ó Trindade Santa, a melhor comunidade, fortalecei nossa vida comunitária e nosso
compromisso de cuidar da vida no planeta. Amém!

4. LITURGIA DA PALAVRA
Com.: Abramos o coração para acolher a Palavra de Deus escrita em nossas vidas e na Bíblia. A
primeira leitura que vamos ouvir é a Palavra de Deus escrita na vida.
1ª Leitura: Recordação da vida - (convidar algumas pessoas para partilhar gestos de cuidado com
o meio ambiente: como cultiva horta sem agrotóxico, como seleciona o lixo, como usa a água, como
usa os chás caseiros, etc.)
2ª Leitura: Gênesis 1, 26-31
Salmo 136
Aclamação ao Evangelho
Canto:
Evangelho: Lucas, 4,14-21
HOMILIA: Palavra partilhada
• O que diz os textos da Bíblia?
• O que nos ensinam para as práticas de cuidado com o meio ambiente?
• A missão de Jesus é anunciar a Boa Notícia aos pobres. Que boa noticia podemos anunciar à Mãe
Terra e aos pobres da terra?
5. PRECES DA COMUNIDADE
Pres.: Confiantes na presença amorosa de Deus, Criador e Defensor da Vida, apresentamos as nossas
súplicas, rezando a cada prece: SENHOR QUEREMOS CUIDADR DO MEIO AMBIENTE!
1. Para que a terra seja cuidada e produza alimentos saudáveis!
2. Para que a água seja limpa e livre de contaminações!
3. Para que o lixo seja reciclado e dado o devido destino!
4. Para que não existam desigualdades sociais!
5. Para que não haja exclusão e discriminação!
6. Para que nossa comunidade se comprometa no cuidado e defesa da vida!
Anim.: Deus de amor e de cuidado, acolhei as preces desta comunidade aqui reunida. Fortalecei em
nós o compromisso de cuidar de todas as formas de vida do planeta. Por Jesus Cristo, na unidade com
o Espírito Santo. Amém!
6. OFERTAS DA NOSSA VIDA
Com.: Ofertamos
a Deus
os frutos da Terra e
(Pode ser feito uma procissão com frutos da terra e outros símbolos)
Canto:
7. RITO DE LOUVOR
Anim.: O Senhor esteja conosco.
Tod.: Ele está no meio de nós.
Anim.: Corações ao alto.
Tod.: O nosso coração está em Deus.
Anim.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.

do

trabalho

humano.

Tod.: É nosso dever e salvação.
Anim.: Sim, é nosso
(cantando o rezando)

dever

e

salvação

louvar

e

agradecer

ao

Deus

da

vida:

1. Louvemos todos juntos o nome do Senhor;
Por nós fez maravilhas, eterno é seu amor!
2. Louvemos pelo Cristo que veio nos salvar;
Por nós deu o seu sangue, sem fim quis nos salvar!
3. Louvemos pela terra que nos dá de comer;
A terra é de todos, pra todos deve ser!
4. Louvemos pelos pobres que vivem na união;
Na luta dos pequenos, Jesus se fez irmão!
5. Louvemos com pandeiros, sanfonas, violões;
Louvemos com cirandas, com sambas e baiões!
6. SANTO, SANTO, SANTO
8. RITO DA COMUNHÃO
BÊNÇÃO DO PÃO
Anim. Ó Deus de ternura e compaixão, abençoai este pão que será partilhado para nos fortalecer no
compromisso da defesa e cuidado da vida, especialmente onde ela está mais frágil. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém!
Pai Nosso Ecumênico
Oração da Paz
Abraço da Paz
Partilha do pão
Canto:
9. BÊNÇÃO FINAL
Anim.: O Senhor esteja conosco.
Ass.: Ele está no meio de nós.
Anim.: Ó Deus, clarão de nossas vidas, nos ilumine e nos abençoe: em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo! Amém!

SUGESTÃO DE CANTOS QUE PODEM SER UTILIZADOS NA CELEBRAÇÃO
ÁGUA DA CHUVA
Roberto Malvezzi – Gogó
Colher a água/ Reter a água,
Guardar a água/Quando a chuva cai
do céu,
Guardar em casa/Também no chão
E ter a água se vier a precisão.
No pé da casa você faz sua cisterna
E guarda a água que o céu lhe enviou
É dom de Deus, é água limpa, é coisa linda
Todo idoso, o menino e a menina
Podem beber que é água pura e cristalina.
Você ainda vai lembrar dos passarinhos
e dos bichinhos que precisam de beber
São dons de Deus, nossos irmãos, nossos
vizinhos,
Fazendo isso honrará a São Francisco,
A Ibiapina, Conselheiro e Padre Cícero.
Você ainda vai lembrar que a seca volta
E vai lembrar do velho dito popular:
“É bem melhor se prevenir que remediar”
Zele os barreiros, os açudes e as aguadas
Não desperdice sequer uma gota d’água!
PLANETA AZUL
Chitãozinho e Xororó
A vida e a natureza sempre à mercê da
poluição,
Se invertem as estações do ano
Faz calor no inverno e frio no verão.
Os peixes morrendo nos rios
Estão se extinguindo espécies animais
Nem tudo que se planta, colhe
O tempo retribui o mal que a gente faz.
Onde a chuva caía quase todo dia
Já não chove mais.
O sol abrasador rachando o leito dos rios
secos, sem um pingo d’agua.
Quanto ao futuro inseguro
Será assim de norte a sul
A terra nua semelhante à lua
O que será desse Planeta Azul?
O que será desse Planeta Azul?
O rio que desce as encostas já quase sem vida,
parece que chora um triste lamento das águas,

ao ver devastada a fauna e a flora.
É tempo de pensar no verde
Regar a semente que ainda não nasceu
Deixar em paz a Amazônia, preservar a vida
Estar de bem com Deus!

EU QUERO O VERDE
Cântico CF/79
Eu quero o verde entoando salmos mil à vida,
E a flor abrindo para o céu, pequeno altar,
Primeira bênção dada à terra ressequida,
O verde é nosso e o vamos todos preservar.
Eu quero a água sem veneno ou detergente,
Rezando humilda pela pedra que a tortura,
E que celebra o dom da vida com gente,
é a mãe da vida, preservemos a água pura!
Eu quero o mar elaborando nuvens claras,
Que vão ao céu buscar a bênção que Deus tem
E à terra voltam pra irrigar nossas searas,
O mar é nosso, vamos preservá-lo e bem!
Eu quero o céu sem esse fumo triste, imundo,
Não quero frutos que a ciência contamina.
Não quero ouvir Deus me dizer: "Domina o
mundo"
Quando o cimento esmaga a vida e me
domina!
Perdão, Senhor, é idolatria amar a morte,
Nosso egoísmo mancha o céu, a terra, o mar,
O azul, o verde, as ondas vão ter outra sorte,
Se o nosso coração se converter e amar!

