
16 A 24 DE MAIO DE 2020

CIRCULOS BÍBLICOS  
SEMANA LAUDATO SI’ 

Em comemoração pelo 5ºano de 
aniversário da Encíclica Laudato SI’



ELABORAÇÃO
Diego Gomes Aguiar 
Patrícia Gil Cabral  

Eurides Alves de Oliveira 
Roselei Bertoldo 

Lidiane de Aleluia Cristo 
Maria Conceição Alves da S. Monteiro 

Mercy Maria dos Santos Soares 
 

DIAGRAMAÇÃO 
Luiz Filipe Fialho 

 

Comitê REPAM 
Norte 1(AM)

Rede um
grito pela

VIDA

Serviço de Animação, Reflexão e Educação Socioambiental 

Apoio:

REALIZAÇÃO 
Arquidiocese de Manaus  

 



O Papa Francisco, no dia 03 de março de 2020, lançou-nos o convite para celebrarmos juntos/as os cinco anos da
publicação da Carta Encíclica Laudato Si’, de 16 a 24 de maio de 2020. Sendo assim, mais uma vez, lançou-nos a
pergunta: “Que tipo de mundo queremos deixar para aqueles que nos sucedem, as crianças que estão crescendo?”. De
um modo firme e especial assim nos fala: “Renovo o meu chamado urgente por uma resposta à crise ecológica. O grito
da terra e o grito dos pobres não aguentam mais. Cuidemos da Criação, dom de nosso bom Deus criador. Celebremos
juntos a Semana Laudato Si'. Que Deus os abençoe e não se esqueçam de rezar por mim”.
 
Papa Francisco nos alerta para o cuidado: cuidado com a vida (a nossa vida e a do outro) e o cuidado com a vida do
Planeta. Em tempos de COVID-19, mais do que nunca somos convidados e refletir sobre a forma como cuidamos,
somos cuidados e de como exercitamos a nossa solidariedade.
 
O grito que a Terra nos lança deve levar-nos a questionar nossos hábitos de consumo e estilos de vida que estão
devastando a Criação, expressão do amor e da misericórdia de Deus. Nossa Casa Comum tem cada vez mais sentido os
efeitos da cultura do consumo e do descarte. As populações tradicionais e os povos indígenas, que mantém uma relação
de carinho e respeito com o planeta, podem nos ajudar a encontrar alternativas que contribuem para um estilo de vida
sóbrio e saudável.
 
A convocação desta Semana trata-se de uma iniciativa concreta para que as paróquias, áreas missionárias, comunidades
religiosas, dioceses, escolas e outras instituições católicas, conheçam, reflitam e aprofundem seu conhecimento sobre a
Encíclica, e partir dela possam realizar ações concretas de cuidado com a vida, especialmente a dimensão da Ecologia
Integral.  A Arquidiocese de Manaus é motivada e motiva a todos e todas que desejam, a partir da sua realidade,
dialogar e buscar, à luz da Palavra de Deus, novos caminhos para se viver uma Ecologia Integral em nossa Querida
Amazônia. Região esta que abriga uma grande diversidade biológica, cultural e social. Percebe-se que essa diversidade
se encontra ameaçada por diversos interesses.
 
Em 2019, com a realização do Sínodo para a Amazônia, o Papa Francisco ajudou-nos a aguçar nosso olhar para as
realidades amazônicas numa atitude profunda de conversão. A dimensão da Ecologia Integral assumida como
prioridade em seu pontificado, é tratada na Laudato Si’ e na Exortação Apostólica Querida Amazônia como algo
essencial para nossa vida no planeta e da humanidade.  E para a vivência da Ecologia Integral, nos propõe quatro
grandes sonhos, como horizontes e caminhos para a realização de nossa vocação de discípulos/as missionários/as de
Jesus através de  uma evangelização encarnada  e inculturada  em nossos dias.
 
A Arquidiocese de Manaus oferece com carinho a todos os fiéis este roteiro de Círculos Bíblicos, composto por três
encontros e uma Celebração de Ação de Graças para serem rezados e  refletidos em família.
 
Que possamos reconhecer o grito da Terra, dos pobres, dos povos e culturas, da Amazônia. Sejamos profetas e
profetisas da esperança! Que nossa oração possa se traduzir em ações concretas de cuidado e solidariedade. Bom
encontro!
 
 
 
 

Introdução 



- Preparar o ambiente
Dispor as cadeiras em círculo. No centro, colocar símbolos amazônicos (paneiro, cuia,
remo, canoa, rede, etc.), vela, Bíblia, Carta Encíclica Laudato Si’, produzir e deixar no
ambiente três placas bem confeccionadas com as seguintes frases: Laudato Si’, Casa
Comum e Todos os habitantes do planeta.
 
Acolhida
 
Refrão meditativo: Deus vos salve, Deus... Deus vos salve, Deus... Deus salve a nossa
Casa onde mora Deus, vos salve Deus... (bis) (Música está Cancioneiro - pág. 13)
 
Animador/a 01: Sejam todos bem vindos/as! Hoje somos convidados a refletir, rezar e
celebrar a Semana Laudato Si’ (de 16 a 24 de maio de 2020), a convite do Papa
Francisco, através desse subsídio produzido pela Arquidiocese de Manaus. Na
convocação desta Semana, assim se expressa o Papa: “Renovo o meu chamado urgente
por uma resposta à crise ecológica. O grito da terra e o grito dos pobres não aguentam
mais. Cuidemos da Criação, dom de nosso bom Deus Criador. Celebremos juntos a
Semana Laudato Si'. Que Deus os abençoe e não se esqueçam de rezar por mim”. Neste
início de encontro, invoquemos juntos a Santíssima Trindade, cantando:
 
Escolher um canto de invocação da Santíssima Trindade.
 
Animador/a 02: Neste ano, comemoramos o quinto aniversário da Carta Encíclica
Laudato Si’ – sobre o cuidado da Casa Comum. A carta, escrita pelo Papa, nos apresenta
a proposta de uma Ecologia Integral e nos chama atenção para os efeitos danosos do
ser humano sobre a Criação, com destaque para as mudanças climáticas. Somos
chamados a avaliar sinceramente nosso modo de vida e a renovar os laços que nos
ligam uns aos outros e ao nosso Criador. Assim o Papa nos fala na carta: “Se a crise
ecológica é uma expressão ou uma manifestação externa da crise ética, cultural e
espiritual da modernidade, não podemos iludir-nos de sanar a nossa relação com a
natureza e o meio ambiente, sem curar todas as relações humanas fundamentais” (LS,
119).
 
Canto: Cuidar da Terra – Grupo Imbaúba (pág. 13)
 
’
 
 
 
Leitor/a 01: O nome da Carta Encíclica é retirado do Cântico das Criaturas, de São
Francisco de Assis e está no italiano antigo. Laudato Si’ significa: Louvado sejas. Neste
gracioso cântico, São Francisco de Assis nos recorda que “[...] a nossa casa comum se
pode comparar ora a uma irmã, com quem partilhamos a existência, ora a uma boa
mãe, que nos acolhe nos seus braços: ‘Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a
mãe terra, que nos sustenta e governa e produz variados frutos com flores coloridas e
verduras’” (LS, 1).
 
Todos/as: Louvado sejas, meu Senhor! Dá-nos um olhar amoroso e solidário!
 
Leitor/a 02: Começando sua Encíclica com o Cântico das Criaturas, o Papa Francisco se
dirige a todos os que têm sensibilidade para se deixar tocar pelas terríveis
consequências da deterioração do meio ambiente, que afetam a todos, a começar pelos
mais pobres e mais desprotegidos. A linguagem poética do pobrezinho de Assis, capaz
de transmitir um sentimento impossível de ser expresso em conceitos, tem a força de
nos convocar pelo coração para o esforço comum de salvar o planeta.
 
Todos/as: Louvado sejas, meu Senhor! Dá-nos um olhar amoroso e solidário!

Círculo
Bíblico 01

 
 
 
 
 
 
 

 Cuidado e
defesa da

Casa
Comum OLHAR AMOROSO: 

Por dentro da Laudato Si



 

 
Leitor/a 01:
O planeta que habitamos é a nossa Casa Comum! Com esta afirmação, o Papa nos interpela: “O urgente
desafio de proteger a nossa Casa Comum inclui a preocupação de unir toda a família humana na busca de um
desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos que as coisas podem mudar” (LS, 13). Infelizmente,
muitos esforços na busca de soluções concretas para a crise socioambiental que vivemos acabam por frustrar-
se, seja pela recusa dos poderosos, seja pelo nosso próprio desinteresse enquanto cidadãos e cidadãs. É
preciso buscar uma nova solidariedade universal, pois o cuidado e defesa da Terra devem preocupar todos
os habitantes do planeta. 
 
Todos/as: Louvado sejas, meu Senhor! Dá-nos um olhar amoroso e solidário!
 
Leitor/a 02:
Nossa Arquidiocese é composta de 980 comunidades, destas mais de 350 são comunidades ribeirinhas. Onde
o acesso é somente por via fluvial. São comunidades acolhedoras e que possuem características próprias de
sua localidade, vivências diferentes de nossas comunidades urbanas. São essas realidades que nos fazem ver
como o eclesial muitas vezes se confunde com a vida. Em meio a tantos desafios, dificuldades, falta de
estrutura, eles vivem o essencial: a partilha da vida, as celebrações, a amizade. Nesse contexto o Plano de
Evangelização da Arquidiocese – PEAM nos convida, como discípulos missionários, a estarmos em estado
permanente de missão e assim poder ir até estes nossos irmãos e irmãs. Só assim poderemos entender suas
realidades, suas lutas, resistências, e como, em suas realidades, cuidam da Casa Comum.

Todos/as: Louvado sejas, meu Senhor! Dá-nos um olhar amoroso e solidário!
 
 
Nosso planeta está pedindo socorro. Você concorda com essa afirmação? De quem é a
responsabilidade? O que vem acontecendo à nossa volta, em nossa cidade, bairro, rua...?
 
Enquanto comunidades eclesiais, somos chamados a buscar novos caminhos frente às ameaças
sociais e ambientais. O que estamos fazendo? Quais forças (pessoas, instituições, grupos,
movimentos, organizações, etc.) podem nos ajudar? Quais as nossas dificuldades?

Para introduzir ao texto...
 
Neste trecho bíblico, recordamos a Aliança que Deus fez com Noé. Uma aliança que se firma no cuidado com a
vida, nas suas mais variadas formas. Toda a Criação ganha uma atenção especial do Criador. Noé representa
cada um/a de nós! Nossas atitudes e práticas devem refletir no comprometimento com a vida dos seres
humanos e todos os demais seres que habitam no Planeta.
 
Canto: Fazei ressoar (pág. 13)
 
Leitura: Gênesis 9, 8 – 17
(Momento de silêncio)

- OLHAR CUIDADOSO: 
Iluminados/as pela Palavra de Deus



f- Oração da Campanha da Fraternidade 2007:
“Fraternidade e Amazônia”
Deus criador, Pai da família humana, Vós formastes a
Amazônia, maravilha da vida, bênção para o Brasil e
para o mundo. Despertai em nós o respeito e a
admiração pela obra que vossa mão entregou aos
nossos cuidados.
 
Ensinai-nos a reconhecer o valor de cada criatura
que vive na terra, cruza os ares ou se move nas
águas. Perdoai, Senhor, a ganância e o egoísmo
destruidor; moderai nossa sede de posse e poder.
 
Que a Amazônia, berço acolhedor de tanta vida, seja
também o chão da partilha fraterna, pátria solidária
de povos e culturas, casa de muitos irmãos e irmãs.
 
Enviai-nos todos em missão! O Evangelho da vida, luz
e graça para o mundo, fazendo-nos discípulos e
missionários de Jesus Cristo,   dique o caminho da
justiça e do amor; e seja anúncio de esperança e de
paz para os povos da Amazônia e de todo o Brasil.
Amém.

Para refletir:
O que me chamou atenção do texto?
 
Como eu estou cuidando da vida das pessoas, no planeta?
 
Em nossa sociedade, percebemos esse cuidado com a vida? O que tem faltado para
que as pessoas tenham vida, e vida em abundância?
 
Dá para pensar separado o cuidado da vida das pessoas e a vida do Planeta?
 

De forma espontânea, cada um/a pode colocar em forma de preces as descobertas e situações dialogadas
no encontro de hoje. Depois de cada prece todos dizem: Senhor, escutai a nossa prece.

1.

2. Rezar o Salmo 65. No início e no final do Salmo, cantar o refrão: “Aclamai ao Senhor Deus, ó Terra inteira...
Aclamai ao Senhor Deus, ó Terra inteira...”
3. Propor um gesto concreto com os participantes (pessoal e/ou comunitário).

OLHAR ESPERANÇOSO: Organizar a vida para o
cuidado e defesa da Casa Comum

Logo após a oração da Campanha da Fraternidade, motivar todos/as a rezarem o Pai Nosso. (Já
comunicar qual será a leitura bíblica do próximo encontro)
 
Oração para a Benção da Casa
 
Ó Deus, abençoai e protegei os moradores desta casa. Abençoai tudo o que se encontra em nossa casa, os que
nela entram e os que dela saem. Guardai nossa casa e dai-nos a vossa paz. Dai-nos coragem para enfrentar,
com sabedoria e amor, a luta do dia-a-dia, transformando-nos em instrumento de vossa vontade. Amém
 
Canto: Nossa Senhora da Amazônia – Grupo Imbaúba (pág. 13)



Animador/a 02:
Citando o Papa, queremos destacar: “Vivemos já muito tempo na degradação moral,
descartando a ética, a bondade, a fé, a honestidade; chegou o momento de
reconhecer que essa alegre superficialidade de pouco nos serviu. Tal destruição de
todo o fundamento da vida social acaba por colocar-nos uns contra os outros na
defesa dos próprios interesses, provoca o despertar de novas formas de violência e
crueldade e impede o desenvolvimento de uma verdadeira cultura do cuidado do
meio ambiente” (LS, 229). E em sintonia, com a X Assembleia Pastoral Arquidiocesana
(APA) que prioriza e nos convida a termos um olhar cuidadoso com os Povos
Indígenas que estão nas cidades (e também nas aldeias e ramais) e os migrantes que
chegam em nosso país provenientes de inúmeras situações de vulnerabilidade,
queremos nos comprometer com eles, porque tudo está interligado! 
 
Dinâmica: Vamos fazer a experiência da interligação! Cada um/a pega um palito. Já
com os palitos em mãos, o animador motiva para que todos quebrem ao meio o
palito. Em seguida, o animador pega os palitos que estão juntos e tenta quebrar. E
depois passa para o grupo, para que todos tentem quebrá-lo também. 
 
Vamos partilhar: Foi fácil quebrar o primeiro palito? Foi possível quebrá-los juntos?
Qual a diferença? E o que esta dinâmica tem a ver com o que vamos refletir hoje? Por
que é importante estarmos interligados? Que causas presentes em nossa realidade
necessitam que estejamos interligados? Conseguimos perceber que tudo está
interligado?

OLHAR AMOROSO:
 Pordentro da Laudato Si’

Preparar o ambiente: Uma imagem da Terra ou um mini globo terrestre, palitos de
madeira (para cada participante e um outro de diversos palitos amarrados. É
importante que a coordenação do encontro prepare os palitos que serão quebrados
juntos de forma que seja impossível quebrá-los. Caixinha de som, a música “Cuidar da
Terra” – Grupo Imbaúba, velas, papel e canetas coloridas para todos, ramos e bacia
com água. Confeccionar algumas palavras e colocá-las no chão: união, interligação,
cuidado com o outro, imagens de migrantes e indígenas. Produzir e deixar no
ambiente três placas bem confeccionadas com as seguintes frases: Terra Nossa Mãe,
Terra Nossa Irmã, Tudo está interligado e Evangelho da Criação.
 
Acolhida Refrão meditativo: Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está
interligado nesta casa comum. (bis) (pág. 13)
 
Animador/a 01: Sejam todos bem vindos/as! Neste segundo encontro somos
convidados a refletir, rezar e celebrar a Semana LaudatoSi’ (de 16 a 24 de maio de
2020). Hoje, queremos rezar e refletir sobre uma frase que muitos tem falado: “Tudo
está interligado”. Essa interligação perpassa todos os seres. Até mesmo, a Santíssima
Trindade mantém essa ligação, impregnada de amor e fraternidade. Lancemos nosso
pensamento e nossa voz ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, cantando: Escolher um
canto de invocação da Santíssima Trindade..

Círculo
Bíblico 02 

 
  

TUDO 
ESTÁ

INTERLIGADO  

Canto: Cuidar da Terra – Grupo Imbaúba (pág. 13)

Leitor/a 01: O Papa Francisco recupera a oração de São Francisco de Assis e o
exemplo dos povos originários quando trata planeta como Mãe e Irmã. Para os povos
indígenas, é inconcebível a espiritualidade, o trabalho, a educação, a saúde, sem a
estreita relação de interdependência com a natureza. Daí provém suas lutas pela
defesa dos seus territórios. Pois é aí que a vida acontece, e sem o território não há
vida em sua plenitude. O Papa nos alerta: “Esta irmã [a Terra] clama contra o mal que
lhe provocamos por causa do uso irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela
colocou. [...] Esquecemo-nos de que nós mesmos somos terra (Cf. Gn 2, 7). O nosso
corpo é constituído pelos elementos do planeta; o seu ar permite-nos respirar, e a sua
água vivificamos e restaura-nos” (LS, 2). 
 
Todos/as: Nós somos parte da Terra! A Terra é parte de nós!



Leitor/a 02: A Carta Encíclica ajuda-nos a entender que tudo que realizamos, tanto de bom ou de ruim, traz consequências
para nós e para as outras pessoas, pois tudo se mantém numa relação de interdependência. Assim nos diz o Papa: “A
ecologia estuda as relações entre os organismos vivos e o meio ambiente onde se desenvolvem. E isto exige sentar-se a
pensar e discutir acerca das condições de vida e de sobrevivência duma sociedade, com a honestidade de pôr em questão
modelos de desenvolvimento, produção e consumo. Nunca é demais insistir que tudo está interligado. O tempo e o espaço
não são independentes entre si; nem os próprios átomos ou as partículas subatômicas se podem considerar
separadamente” (LS, 138). Sendo assim, o estado de saúde das instituições, sociedades e de seus habitantes influencia no
ambiente que os cerca e pode influenciar positiva ou negativamente na vida humana (LS, 142).  
Todos/as: Nós somos parte da Terra! A Terra é parte de nós!
 
Leitor/a 01: Precisamos enxergar o Planeta como obra das mãos de Deus, que com muito amor criou tudo e todos, para
que vivêssemos em harmonia. Papa Francisco nos recorda que: “Esta responsabilidade perante uma terra que é de Deus
implica que o ser humano, dotado de inteligência, respeite as Leis da natureza e os delicados equilíbrios entre os seres
deste mundo” (LS, 68). É também nos dito que: “Se tivermos presente a complexidade da crise ecológica e as suas múltiplas
causas, deveremos reconhecer que as soluções não podem vir duma única maneira de interpretar e transformar a
realidade. É necessário recorrer também às diversas riquezas culturais dos povos, à arte e à poesia, à vida interior e à
espiritualidade” (LS, 63). Nesse sentindo, o Papa deseja propor aos cristãos e a todos os habitantes do Planeta, por meio da
Laudato Si’, um estilo de vida que para ele deve nascer das convicções da nossa fé, pois o que o Evangelho nos ensina tem
consequências em nosso modo de pensar, sentir e viver (LS, 216). 
Todos/as: Nós somos parte da Terra! A Terra é parte de nós!
 
Leitor/a 02: O Documento Final do Sínodo para a Amazônia indica que “a Amazônia, também chamada Pan-Amazônia, é
um território extenso com uma população estimada em 33.600.000 habitantes, dos quais 2 a 2,5 milhões são indígenas”.
Apesar de ser uma população pequena em relação à população total, os indígenas compreendem uma diversa realidade
linguística e sociocultural! Assim como os demais povos amazônicos, construíram e reconstruíram sua cosmovisão, seus
sinais e significados, e a visão de seu futuro. Souberam criar modos de convivência com a floresta e águas prezando pelo
respeito e profunda reverência. Porém, identificamos inúmeras situações em que os indígenas são profundamente
afetados por projetos e decisões que não levam em consideração seu modo de ser e viver. Somente na Arquidiocese de
Manaus, temos mais de 40 povos indígenas que aqui vivem. Porém, muitos ainda invisibilizados e que não tem
reconhecidos seus direitos, muitos deles relacionados à possibilidade de manter suas culturas, acesso à saúde e educação
diferenciados, dentre outros. Nossas raízes são indígenas! Importante destacar o fenômeno da migração forçada que hoje
na cidade de Manaus é perceptível de verificar com centenas de indígenas e não indígenas venezuelanos e de outros
lugares ocupando as ruas da cidade.
 
Todos/as: Nós somos parte da Terra! A Terra é parte de nós!
 

Qual a ligação da fé cristã e o cuidado socioambiental?
 
Será que estamos realmente reconhecendo o Planeta como dom de Deus dado
aos seres humanos?
 
Existem indígenas em nossa realidade? Como eles estão vivendo?
 
Um fenômeno também recorrente em nossos dias é o da migração.
Como estão vivendo os migrantes e refugiados que chegaram e chegam
em nossa cidade? 
 
Nossas comunidades os percebem e acolhem? Estão tendo acesso a seus direitos? Está sendo possibilitado a
eles/elas a construção de uma vida nova?

Neste trecho bíblico, Jesus nos recorda sobre a necessidade de avaliarmos os valores estabelecidos na sociedade que nos
levam ao consumismo e à acumulação. Ajuda-nos a reforçar nossa confiança e entrega ao Pai, que passa pela busca do Seu
Reino e Sua justiça.
 
Canto: Confiemo-nos ao Senhor (pág. 13)
 
Leitura:Mateus 6, 25 – 34 (Momento de silêncio)

OLHAR CUIDADOSO: Iluminados/as
pela Palavra de Deus



 
O que me chamou atenção no texto?
 
Quais são realmente as nossas verdadeiras preocupações? 
 
Olhando nosso dia a dia quais são as injustiças presentes e o que
nós podemos fazer para enfrentá-las?

OLHAR ESPERANÇOSO: Organizar
a vida para o cuidado e defesa da Casa Comum

1.De forma espontânea, cada um/a pode colocar em forma de preces as descobertas e situações dialogadas no encontro de hoje. Depois de cada
prece todos dizem: Senhor, escutai a nossa prece.
 
2.Rezar o Salmo 8. No início e no final do salmo, cantar o refrão: “Teu nome é, Senhor, maravilhoso, por todo o universo conhecido... O céu
manifesta a tua glória, com teu resplendor, é revestido”. 
 
3.Propor um gesto concreto com os participantes (pessoal e/ou
comunitário). Como sinal do nosso compromisso. Vamos colocar no papel os nossos acordos com a Mãe Terra. Enquanto entoamos o refrão: Irá
chegar um novo dia, um novo céu, uma terra, um novo mar e nesse dia os oprimidos, numa só voz a liberdade vão cantar (bis).

Oração da Campanha da Fraternidade 2016:
“Casa Comum: Nossa responsabilidade”
Deus da vida, da justiça e do amor, Tu fizeste
com ternura o nosso planeta, morada de todas
as espécies e povos. Dá-nos assumir, na força
da fé e em irmandade ecumênica, a
corresponsabilidade na construção de um
mundo sustentável e justo, para todos. No
seguimento de Jesus, Com a Alegria do
Evangelho e com a opção pelos pobres.
Amém!

Logo após a oração da Campanha da Fraternidade,
motivar todos/as a
rezarem o Pai Nosso.
 
(Já comunicar qual será a leitura bíblica do próximo
encontro)
 
 
Benção da Água (Utilizar ramos e água para benzer a
casa) 
Senhor Deus todo-poderoso, fonte e origem de toda a vida,
abençoai esta água que vamos usar, confiantes para
implorar o perdão dos nossos pecados, e alcançar a
proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do
inimigo. Concedei, ó Deus, que, por vossa Misericórdia,
orrem sempre para nós as águas da salvação para que
possamos nos aproximar de Vós com o coração puro e
evitar todo perigo do corpo e da alma. Por Cristo Nosso
Senhor. Amém.
 
Estivemos e estaremos sempre reunidos, Em nome do
Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.
 
Canto: Comunhão da Terra – Raízes Caboclas (pág. 13)



OLHAR AMOROSO: Por dentro da Laudato Si’

Preparar o ambiente
Dispor as cadeiras em círculo. No centro, colocar símbolos amazônicos (paneiro, cuia, remo, canoa, rede,
etc.), vela, Bíblia, Carta Encíclica Laudato Si’, produzir e deixar no ambiente três placas bem confeccionadas
com as seguintes frases: Conversão Ecológica, Educação e Espiritualidade Ecológicas e Justiça entre as
gerações. Se possível, espalhar no ambiente algumas fotos de crianças com seus pais e avós.
 
Refrão meditativo: Onde reina o amor, fraterno amor... Onde reina o amor, Deus aí está...(Cancioneiro)
Animador/a 01: Sejam todos bem vindos/as! Neste terceiro e último encontro somos convidados a
refletir, rezar e celebrar a Semana Laudato Si’ (de 16 a 24 de maio de 2020). À luz da Palavra de Deus
continuemos a aprofundar a Carta Encíclica Laudato Si’. Que nos sintamos motivados a traduzir em ações
concretas tudo aquilo que aprendermos. Neste início de encontro, invoquemos juntos
a Santíssima Trindade, cantando:
Escolher um canto de invocação da Santíssima Trindade.
 
Animador/a 02: Reafirmamos neste espaço nosso Nhandereko-há, que na língua nheengatu, ou língua
geral amazônica, significa identidade étnica ou “jeito de ser na nossa casa”. Este termo representa, para os
povos indígenas, todo o modo de ser e viver, o jeito como educam seus filhos e filhas, como enxergam o
mundo e como se relacionam com a espiritualidade. Para estes povos, Nhandereko-há apresenta um jeito
de ser não capitalista, no qual o meio ambiente e as pessoas têm um valor não comercial. Esse modo de
ser valoriza a produção e transmissão do conhecimento próprio dos povos, que respeitam a floresta e os
seres que nela habitam, as águas, as culturas e sua relação com o sagrado. Não pode ser reduzido a um
lugar, pois encontra-se em todos os lugares da floresta! Para nós, a Amazônia não deve constituir-se numa
propriedade, mas lugar de vivências e contemplação do amor de Deus. A Amazônia deve ser o lugar da
agroecologia e do extrativismo de subsistência, da pesca, da festa, dos jogos, das danças, da vida em
comunidade. É a partir dessa visão que podemos vivenciar melhor o discipulado-missionário
 
Canto: Quando os pés o chão tocarem  (pág. 13)

Leitor/a 02: Para efetivamente mudarmos e transformarmos nossa realidade, a educação apresenta-se
com uma ferramenta que abre nossos horizontes e ajuda-nos a discernir o que é bom e o que é ruim. O
Papa Francisco nos alerta que é necessário buscar no mais íntimo do,nosso ser a motivação que nos
impele a seguir adiante mesmo com as dificuldades e os desafios. É necessário apostar e se manter firmes
em nossos propósitos! Desta forma, “[...] a consciência da gravidade da crise cultural e ecológica precisa
de traduzir-se em novos hábitos. Muitos estão cientes de que não basta o progresso atual e a mera
acumulação de objetos ou prazeres para dar sentido e alegria ao coração humano, mas não se sentem
capazes de renunciar àquilo que o mercado lhes oferece. Nos países que deveriam realizar as maiores
mudanças nos hábitos de consumo, os jovens têm uma nova sensibilidade ecológica e um espírito
generoso, e alguns deles Lutam admiravelmente pela defesa do meio ambiente, mas cresceram num
contexto de altíssimo consumo e bem-estar que torna difícil a maturação doutros hábitos. Por isso,
estamos perante um desafio educativo” (LS, 209). É preciso uma educação e espiritualidade ecológicas!
Todos/as: Cuidar e educar para o cuidado é nossa missão!
 
Leitor/a 01: A Arquidiocese de Manaus procura motivar nossa participação no cuidado e defesa da Casa
Comum através das pastorais sociais e das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) para que estas
adentrem a vida das pessoas no sentido eclesial, social, político e até mesmo ambiental. Fé e vida devem
estar interligadas! Não deve se pensar nas questões políticas, sociais, econômicas e eclesiais de um lado, e
das questões ambientais do outro. Há uma só crise socioambiental. Devemos pensar numa Ecologia
Integral.
 
 
 
Todos/as: Cuidar e educar para o cuidado é nossa missão!

Leitor/a 01: O Papa Francisco, na Carta Encíclica Laudato Si’, nos diz que:  “Se ‘os desertos exteriores se
multiplicam no mundo, porque os desertos interiores se tornaram tão amplos’,  a crise ecológica é um
apelo a uma profunda conversão interior” (LS, 217). Porém, devemos reconhecer que alguns cristãos, até
comprometidos e piedosos, dão pouca ou nenhuma importância às preocupações pelo meio ambiente, à
vida dos povos indígenas e tradicionais e à diversidade cultural. Não se decidem a mudar os seus hábitos
e tornam-se incoerentes. Papa Francisco entende que “[...] falta-lhes, pois, uma conversão ecológica, que
comporta deixar emergir, nas relações com o mundo que os rodeia, todas as consequências do encontro
com Jesus. Viver a vocação de guardiões da obra de Deus não é algo de opcional nem um aspecto
secundário da experiência cristã, mas parte essencial duma existência virtuosa” (LS, 217). 
Todos/as: Cuidar e educar para o cuidado é nossa missão!

Círculo
Bíblico 03 

 
 
 
 
 
 

 Justiça
entre as

gerações 



Neste trecho bíblico, Paulo nos aponta que existe uma conaturalidade entre o universo, o ser humano e Deus. Mesmo diante da submissão ao
fracasso por estar sujeita aos humanos, a Criação não se cala. Escutamos o gemido da Criação (v. 22), o gemido do cristão (v. 23) e o gemido do
Espírito (v. 26). O Espírito age em nosso auxílio, na medida em que participamos da vida espiritual. Assim, podemos libertar-nos da corrupção que
escraviza a natureza inteira. É um parto doloroso, que não se compara com a glória futura, mas prepara-nos para o novo mundo.
 
Canto: Tua Palavra é lâmpada para os meus pés ((pág. 13)
 
Leitura: Romanos 8, 18 - 2 (Momento de silêncio) 
 
 

OLHAR CUIDADOSO: 
Iluminados/as pela Palavra de Deus

 
Vamos refletir a partir da pergunta que nos lança o Papa Francisco: Que tipo de mundo queremos deixar a quem vai
suceder-nos, às crianças que estão a crescer? 
 
Estamos lutando para garantir um ambiente saudável e equilibrado para nós mesmos e para as gerações futuras?
 
Produzimos muito lixo em nossas casas? Reutilizamos os materiais ou jogamos tudo fora? Estamos reduzindo o
consumo de energia?

O que me chamou atenção do texto?
 
Quais são os gemidos que hoje percebemos na Criação?
 
Que gemidos dos nossos irmãos e irmãs estão nos alertando para uma
tomada de atitude?
 
Em que a Palavra de Deus nos motiva para permanecermos atentos ao
gemido que o Espírito lança por nós?

OLHAR ESPERANÇOSO: Organizar a vida para o
cuidado e defesa da Casa Comum

Oração Cristã com a Criação (LS 246) – Papa Francisco
Nós Vos louvamos, Pai, com todas as vossas criaturas, que saíram da
vossa mão poderosa. São vossas e estão repletas da vossa presença e da
vossa ternura. Louvado sejais!
 
Filho de Deus, Jesus, por Vós foram criadas todas as coisas. Fostes
formado no seio materno de Maria, fizestes-Vos parte desta terra, e
contemplastes este mundo com olhos humanos. Hoje estais vivo em
cada criatura com a vossa glória de ressuscitado. Louvado sejais!
 
Espírito Santo, que, com a vossa luz, guiais este mundo para o amor do
Pai e acompanhais o gemido da criação, Vós viveis também nos nossos
corações a fim de nos impelir para o bem. Louvado sejais!

1.De forma espontânea, cada um/a pode colocar em forma de preces as descobertas e situações dialogadas no encontro de hoje.
2. Rezar o Salmo 85. No início e no final do Salmo, cantar o refrão: “Aclamai ao Senhor Deus, ó Terra inteira... Aclamai ao Senhor Deus, ó Terra
inteira...”
3. Propor um gesto concreto com os participantes (pessoal e/ou comunitário).

Senhor Deus, Uno e Trino,comunidade estupenda de amor infinito,
ensinai-nos a contemplar-Vos na beleza do universo, onde tudo nos fala
de Vós. Despertai o nosso louvor e a nossa gratidão por cada ser que
criastes. Dai-nos a graça de nos sentirmos intimamente unidos a tudo o
que existe. Deus de amor, mostrai-nos o nosso lugar neste mundo como
instrumentos do vosso carinho por todos os seres desta terra, porque
nem um deles sequer é esquecido por Vós. iluminai os donos do poder e
do dinheiro para que não caiam no pecado da indiferença, amem om
bem comum, promovam os fracos, e cuidem deste mundo que
habitamos. Os pobres e a terra estão bradando: Senhor,tomai-nos sob o
vosso poder e a vossa luz, para proteger cada vida,mpara preparar um
futuro melhor, para que venha o vosso Reino de justiça, paz, amor e
beleza. Louvado sejais! Amém.



OLHAR CUIDADOS: 
Iluminados/as pela Palavra de Deus

Benção das crianças

Deus Pai todo poderoso,  fonte de bênçãos e
defensor das crianças, que enriqueceis e alegrais os
pais com o dom dos filhos, olhai benignamente para
esta(s) criança(s) e dignai-Vos orientá-la(s) para vir a
formar parte do vosso povo, fazendo-a renascer pela
água e pelo Espírito Santo, que se torne(m)
participante(s) do vosso reino e aprenda(m) a
bendizer-Vos conosco na Igreja. Por Nosso Senhor
Jesus Cristo, Vosso Filho, que é Deus convosco na
unidade do Espírito Santo. Amém.

Benção dos idosos

Ó Deus eterno e todo-poderoso, em vós vivemos, nos
movemos e somos. Nós vos louvamos e agradecemos
por terdes dado a estes vossos filhos e filhas uma vida
longa com perseverança na fé e em boas obras.
Concedei que eles, confortados pelo carinho dos filhos e
amigos, se alegrem na saúde e não se deixem abater na
doença, a fim de que, revigorados com a vossa graça
que vem desta bênção, consagram o tempo da idade
madura ao vosso louvor.
Por Cristo, nosso Senhor. abençoe-nos Deus Todo
Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito
Santo. Amém.
 
Canto: Nossa Vida é Missão - Manoel Nerys 



1- Canto: Cuidar da Terra – Grupo
Imbaúba
Nós somos parte da terra
A terra é parte de nós
Um é a extensão do outro
Nós não vivemos a sós (bis)
 
O que falta pra entender
Coisa tão simples assim
Quando eu cuido do que é meu
Estou cuidando de mim
Quando eu cuido do que é meu
Estou cuidando de mim.
 
E preservar é tão simples
Não requer tanta ciência
Basta respeito e cuidado
E um pouco de consciência
 
Aí, tudo se resolve
Aí, a vida floresce
Cada rio que eu deixo limpo
A natureza agradece
Cada rio que eu deixo limpo
A natureza agradece
 
Com muita sabedoria
Diziam nossos avós:
Se nós cuidarmos da terra
A terra cuida de nós.

2- Canto: Fazei ressoar
Fazei ressoar , ressoar, a Palavra de
Deus em todo lugar. (bis)
Na cultura, na história, vamos expressar.
Levando a palavra de Deus, em todo
lugar. Vamos lá! 
Fazei ressoar, ressoar, a Palavra de Deus
em todo lugar. (bis)
 
Na cultura popular, vamos catequizar.
Celebrando fé e vida em todo lugar.
Vamos lá! Fazei ressoar, ressoar, a Palavra
de Deus em todo lugar. (bis)

3- Canto: Oração à Nossa Senhora da
Amazônia – Grupo Imbaúba
 
Nossa Senhora das Águas, luz que a
esperança lumia, Rainha das ribanceiras,
mãe nossa de cada dia. Nossa Senhora
das Flores, nossa fé e nossa guia. Mãe
da imensa Amazônia, mãe nativa mãe
Maria.
 
Maria mãe do mateiro, do caboclo
pescador, do sofrido seringueiro, do
esquecido lavrador, mãe do índio
destribado, dos que sofrem neste chão.

4- Canto:É missão de todos nós – Zé
Vicente
O Deus que me criou me quis me
consagrou Para anunciar o seu amor
Eu sou como chuva em terra seca pra
saciar Fazer brotar eu vivo para amar
e pra servir!
 
É missão de todos nós Deus chama,
eu quero ouvir a sua voz!
 
Eu sou como a flor por sobre o muro
Eu enho mel, sabor do céu. Eu vivo pra
amar e pra servir
 
Eu sou como estrela em noite escura
Eu levo a luz sigo a Jesus Eu vivo pra
amar e pra servir!
 
Eu sou como abelha na colmeia; Eu
vou voar, vou trabalhar. Eu vivo pra
amar e pra servir
 
Eu sou, sou profeta da verdade.
Canto a justiça e a liberdade
Eu vivo para amar e pra servir!

5- Canto: Confiemo-nos ao Senhor
Confiemo-nos ao Senhor, ele é justo
e tão bondoso, confiemo-nos ao
Senhor. Aleluia, Aleluia (bis)

6- Canto: Comunhão da Terra –
Raízes Caboclas
É tempo ainda de amar sem
fronteiras,  Do amor ser a bandeira
de união do mundo inteiro.  Ainda
creio que essas cores separadas 
 Serão flores perfumadas em um só
canteiro.
 
É tempo ainda de ver que a
esperança,  Não é só uma dança de
fumaça pelo ar.  Ainda sonho que o
sol da nova era,  Coroando a grande
espera Seja a luz de um novo olhar.
 
Eu canto forte esta canção que
encerra a comunhão da terra pela
soma dos quintais. 
Mas pergunto ao Criador que fez a
gente, porque assim tão diferentes
para sermos iguais?

CANCIONEIRO

7- Canto: Quando
os pés o chão tocarem
Quando os pés o chão tocarem 
Quando os pés o chão tocarem 
Para a dança começar; 
Quando as mãos se entrelaçarem 
Vida nova há de brotar. 
 
Toma, ó Pai, o amor perfeito.
Pelo rio, a mata, a flor... 
Que o índio traz no peito: 
É louvor ao Criador! 
 

Uma só será a mesa, Terra-mãe será
o altar.  O sustento, a natureza,  Em
milagres, vai nos dar!
 
Eis aqui, Senhor, as dores, Deste
Cristo-Povo-Irmão.  Sejam hinos seus
clamores  Na defesa de seu chão. 
 Nova Terra nós sonhamos  Onde
todos têm lugar. Os direitos nós
buscamos:  Vida, pão, respeito, lar..
 
8- Canto: Tua Palavra é lâmpada
para os meus pés
Tua Palavra é lâmpada para os meus
pés, Senhor... (bis) Lâmpada para
os meus pés, Senhor... Luz para o meu
caminho (bis)
 
9- Canto: Nossa Vida é Missão -
Manoel Nerys 
Nesses campos, nessas matas, nesses
lagos e igarapés;
Nesses rios, planaltos e serras,
planícies e vales, vão anunciar;
No Lombo de um belo cavalo,
 de barco, ou canoa, de remo na proa
atender Teu chamar.
 
Sou missionário, sou povo de Deus,
Sou índio, caboclo, mestiço fazendo da
vida a missão,
Aqui nesta grande tapera da Igreja
Amazônica
Sou mensageiro de um Deus que é
irmão (bis) 
Ô,ô, ô, ô, ê, ê de um Deus que é irmão
(bis)
 
Jesus Cristo, nosso guia, anima o
nosso caminhar;
nos aponta o caminho certo e de
braços abertos vem nos ensinar, que é
preciso fazer opção pelo irmão
peregrino
que foi esquecido e por ele lutar.



Preparar o ambiente  
Colocar no local da celebração: um punhado de terra, planta, Bíblia, vela
acesa e alimentos, frutos da terra para serem partilhado.
 
Acolhida
 
Refrão
meditativo: Nós somos parte da Terra,  a terra é parte de nós, um
é a extensão do outro, nós não vivemos a sós ou outra ligada ao
tema (bis).
 
Invocação à SS. Trindade
Invoquemos e acolhamos com alegria a Santíssima Trindade que habita
em nós e em toda a criação, cantando:
 
Canto:
Bom é poder estar aqui,
Amando, adorando e exaltando
A Santíssima Trindade que estará
Aqui para fazer santo o lugar.
 
Em nome do Pai, em nome do Filho,
Em nome do Espírito Santo! Amém!
Louvemos e adoremos ao nosso Deus vivo.
Em nome do Pai, em nome do Filho,
Em nome do espírito santo! Amém!
Podes entrar Senhor neste lugar.
 
Momento Penitencial
Colocar uma música instrumental e ir pausadamente fazendo as
motivações que seguem.
 
- Coloquemo-nos diante do Deus Criador e Redentor da vida, que nos
chama a Conversão Ecológica e Sinodal, como caminhos para uma
Ecologia Integral, ou seja, um caminho para vida, justiça e paz. 
 
- Reconheçamos que somos necessitados/as do perdão de Deus e da Mãe
Terra por todas as vezes que não fomos cuidadores e cuidadoras do
nosso Planeta. Contribuindo ou ficando omissos/as diante da depredação
e exploração da terra, das florestas, dos rios e de outras formas de vida
do planeta, bem como pela nossa falta de cuidado com os irmãos e irmãs.
- Peçamos perdão ao Senhor pelas nossas resistências à Conversão
Ecológica, pelas práticas do consumo e descarte que causa exclusão,
destruição e morte. 
 
- Peçamos perdão pela nossa indiferença diante da dor e do clamor dos
pobres e da terra, sobretudo dos povos originários da nossa querida
Amazônia.
 
- Peçamos perdão ainda pelo pecado social e político expresso na
ganância e toda forma de exploração socioambiental daqueles que detém
o poder e agenciam uma economia que coloca o dinheiro, o
lucro, acima da vida das pessoas e do planeta.
 
 
Canto:Eu Confesso

Celebração de
Ação de

Graças pelos 5
anos da 
CARTA

ENCÍCLICA
LAUDATO SI’



Eu confesso a Deus e a vós irmãos
Tantas vezes pequei, não fui fiel
Pensamentos e palavras, atitudes e omissões
Por minha culpa, tão grande culpa
 
Senhor piedade, Cristo piedade, tem piedade, ó Senhor!
Senhor piedade, Cristo piedade, tem piedade, ó Senhor!
 
Peço à Virgem Maria, nossa mãe
E a vós meus irmãos, rogueis por mim
A Deus pai que nos perdoa e nos sustenta em suas mãos
Por seu amor, tão grande amor
 
(Sugestão: colocar a mão na terra e fazer a recordação de que dela viemos e para ela voltaremos)
 
Momento de louvor
Animador/a: Louvemos a Deus pelos 5 anos da Laudato Si’, por todos os frutos que esta Carta Encíclica trouxe para a
Igreja, para toda a humanidade. Sobretudo pelo Sínodo para a Amazônia. Cantemos, como São Francisco de Assis, o
Cântico das Criaturas:
 

Refrão: 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 dá 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
 
 

pelo irmão fogo e seu calor
Clareiam a noite robusto e forte
Belo e alegre, bendita sorte
 
Refrão
 
Sejas louvado pela irmã terra
Mãe que sustenta e nos governa
Todos os frutos, nos dá o pão
Com flores e ervas sorri o chão
 
 
Onipotente e bom Senhor
Louvado sejas, meu bom Senhor
Pelas pessoas que em teu amor
Perdoam e sofrem tribulação
Felicidade em ti encontrarão
 
Refrão
Louvado sejas pela irmã morte
Que vem a todos, ao fraco e ao
forte Feliz aquele que te amar
 
 



-Oração
Animador/a:
Coloquemos sob a luz de Deus todas as nossas buscas, as pessoas e situações pelas quais queremos rezar, sobretudo pela
nossa conversão ecológica e pelas populações originárias de nossa região e suas lutas pela vida, a saúde, a superação das
violências e a preservação de seus territórios. Por todos nós, reunidos/as neste momento, para que a pandemia não tire a
esperança e a confiança de que Deus caminha conosco.
 
Oração pela nossa terra
Deus Onipotente, que estais presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas, Vós que envolveis com
a vossa ternura tudo o que existe, derramai em nós a força do vosso amor para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos
de paz, para que vivamos como irmãos e irmãs sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os
abandonados e esquecidos desta terra que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida, para que protejamos o
mundo e não o depredemos, para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. Tocai os corações daqueles que
buscam apenas benefícios à custa dos pobres e da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com
encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas no nosso caminho para a vossa luz
infinita. Obrigado porque estais conosco todos os dias. Sustentai-nos,por favor, na nossa luta pela justiça, o amor e a paz.
Amém!
 
O que nos diz a Laudato Si’
Animador/a: A Encíclica Laudato Si’ é um chamado para que todas e todos os habitantes da Casa Comum assumam o
caminho de uma Conversão Ecológica. Ajuda-nos a reconhecer o valor do cuidado e defesa da Criação e a promoção de
uma Ecologia Integral.  Papa Francisco nos recorda que “se a crise ecológica é uma expressão ou manifestação externa da
crise ética, cultural e espiritual da modernidade, não podemos iludir-nos de sanar a nossa relação com a natureza e o meio
ambiente, sem curar todas as relações humanas fundamentais” (LS, 119).
 
Leitor/a 01: A Conversão Ecológica, para criar dinamismo de mudança duradoura, deve ser uma conversão comunitária, de
toda a Igreja. Esta Conversão supõe diversas atitudes que se conjugam para mobilizar o cuidado generoso e cheio de
ternura com a obra criada. Isto implica atitudes de gratidão, louvor, gratuidade, cuidado, solidariedade, respeito e
reconhecimento do mundo, da vida como dom e compromisso. Sendo assim, “[...] somos chamados a tornar-nos os
instrumentos de Deus Pai para que o nosso planeta seja o que Ele sonhou ao cria-lo e corresponda ao seu projeto de paz,
beleza e plenitude” (LS, 53).
 
Leitura: Gênesis 1, 1 - 31 (Após a leitura, fazer um momento e logo após todos e todas podem partilhar o que mais
chamou atenção no texto)
 
Animador/a: Como resposta à Palavra, cantemos com alegria e esperança de que é possível a concretização do sonho de
Deus, do nosso sonho, de terra sem males. Onde a lei  maior é a lei do amor e da liberdade!  (Enquanto se canta pode
motivar as/os participantes a comerem os frutos da terra como sinal de partilha, como comunhão com a Mãe Terra e com
os filhos da terra)
 
Canto: Comunhão da Terra – Raízes Caboclas
 
Benção
O Senhor te abençoe e te guarde! Amém
O Senhor te mostre a sua face e tenha misericórdia de ti. Amém
O Senhor volta para ti o seu olhar e te dê a paz. Amém
O Senhor te abençoe para sempre. Amém
 
Canto:Nossa Senhora da Amazônia – Grupo Imbaúba
Nossa Senhora das Águas, luz que a esperança lumia,
Rainha das ribanceiras, mãe nossa de cada dia.
Nossa Senhora das Flores, nossa fé e nossa guia.
Mãe da imensa Amazônia, mãe nativa mãe Maria.
 
Maria mãe do mateiro, do caboclo pescador,
do sofrido seringueiro, do esquecido lavrador,
mãe do índio destribado, dos que sofrem neste chão.
Mãe da Amazônia e do povo que clama libertação.
 
 



5 anos 
LaudatoSI


