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Apresentação

Goiás, 08 de julho de 2016.

Queridos jovens,

Quando Deus criou o mundo, ele o fez para todos e todas. Ele disse a Adão 

e Eva para cuidarem da criação.

Infelizmente, por causa do pecado, o ser humano começou a destruir a 

natureza. Querendo cada vez mais dinheiro, ele foi destruindo o Cerrado, a 

Mata Atlântica e outros biomas. Foi poluindo os rios e os córregos, despejando 

seu lixo nas suas águas transparentes.

Você, jovem, é chamado a colaborar com o Criador, preservando as matas e 

as nascentes. A terra precisa ser cultivada para produzir nossa alimentação, 

mas não a ponto de destruí-la e envenená-la. A finalidade da agricultura é 

produzir para proporcionar o sustento da população. O lucro vem em segundo 

lugar.

Quando Deus criou as plantas, os animais, o sol e a lua, ele viu que tudo era 

bom. Quando criou o ser humano, ele viu que era muito bom. Só quando o 

homem e a mulher são respeitados e cuidam do seu “bem viver” pessoal e 

comunitário, eles também conseguem respeitar a natureza que os envolve.

Nosso bioma principal no Centro-Oeste é o Cerrado, e este tem uma 

beleza incrível e ainda é rico em água, plantas medicinais e frutos de todo tipo. 

Pelo avanço do agronegócio, ele foi destruído em boa parte, dando um prejuízo 

muito grande à humanidade. Graças a Deus, existem pequenas iniciativas que 

lutam para preservar nossos córregos e nossas árvores. Oxalá que essas 

iniciativas possam se multiplicar.

Nossa casa comum deve ser um lugar agradável de viver! Para isso 

precisamos mais fraternidade, justiça e solidariedade entre nós. O 

mandamento de Jesus continua válido: “Amai-vos uns aos outros como eu vos 

amei!”

“Quero ver o direito brotar como fonte a correr, a justiça qual riacho que 

não seca” (Am 5,24).

Vamos construir juntos um novo céu e uma nova terra!

Participem do Fórum da Juventude do Cerrado, de 09 a 11 de setembro de 

2016, onde será celebrado o DNJ 2016!

Dom Eugênio Rixen

Bispo de Goiás



Juventude, Vida e Cuidado no chão do Cerrado!Tema

Fórum da Juventude do Cerrado

“Vou criar um novo céu, uma nova terra” (Isaías 65,17).Lema

Celebrar a vida da juventude e a caminhada da Pastoral 

da Juventude no bioma natural e cultural do Cerrado, 

reafirmando o compromisso do cuidado com a vida do 

planeta, nossa casa comum.

Objetivo geral

- Refletir sobre a juventude e o cuidado da casa comum;

- Expressar as diversas manifestações culturais da 

   juventude cerradeira;

- Fortalecer a caminhada dos grupos de base;

- Comprometer com a preservação do meio ambiente;

- Celebrar o Dia Nacional da Juventude.

Objetivos 

específicos:

- Meio ambiente (Cerrado);

- Diversidade cultural;

- Campanha da Fraternidade Ecumênica (CFE) 2016;

- Vida em grupo.

Temáticas:

- Jovens dos grupos de base da PJ da Diocese de Goiás 

  e do Regional Centro-Oeste;

- Jovens da PJR e dos assentamentos de reforma agrária

- Jovens da Crisma;

- Jovens que participam de movimentos eclesiais e outras 

  organizações: Ministério Jovem, EJOC, Juventude 

  Missionária, etc. 

Público-alvo

- PJ da Diocese de Goiás;

- Paróquia São Sebastião – Itaguari;

- PJ da região Uru;

- PJ de Itaguari.

Organizadores:

- PJ-RCO;

- PJR;

- Cajueiro;

- CEBI;

- CPT - Diocese de Goiás;

- UEG – Campus Itapuranga;

- Rede Celebra;

- Fraternidade da Anunciação do Senhor;

- ADVENIAT;

Parceiros:
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Objetivo do encontro:

- Iniciar as reflexões do Fórum da Juventude do Cerrado.

- Retomar a reflexão do Tema da Campanha da Fraternidade 2016: Casa Comum, 

nossa responsabilidade.

- Incentivar o consumo responsável e o cuidado com o Planeta.

Material:

Bíblia, cartaz da Campanha da Fraternidade 2016, cartaz do Fórum da Juventude, 

globo terrestre, tecidos coloridos e uma vela grande.

Ambientação:

Com as cadeiras em círculo e em um lugar amplo. No centro organizar um ambiente 

com os cartazes da Campanha da Fraternidade 2016 e do Fórum da Juventude e o globo 

terrestre com tecidos coloridos, uma vela grande e a Bíblia.   

01. Acolhida

O/a animador faz uma boa acolhida dos presentes, perguntando e 

dando atenção a alguém que veio a primeira vez ao encontro.  Canta o 

canto de acolhida: Seja bem-vindo, ô lê, lê, seja bem-vinda, ô lá lá. Paz e bem 

para você que veio participar (2x).

Depois da acolhida, o/a animador/a em breves palavras diz:

PRIMEIRO ENCONTRO

Juventude e saneamento básico
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 Estamos nos preparando para o Fórum da Juventude do Cerrado 

onde celebraremos o DNJ de 2016. O Fórum tem como tema: 

Juventude, Vida e Cuidado no chão do Cerrado! E o lema: “Vou criar 

um novo céu, uma nova terra” (Isaías 65,17).

 Vamos fazer alguns encontros de reflexões sobre assuntos que serão 

abordados no Fórum. 

 O tema de hoje é: Juventude e saneamento básico. Vamos retomar a 

Campanha da Fraternidade deste ano. - Pode perguntar se alguém 

lembra do tema: Casa Comum, nossa responsabilidade e do 

assunto: saneamento básico. 

 Enquanto acende a vela, que está no centro, canta-se o hino da 

Campanha da Fraternidade.
Eis, ó meu povo, o tempo favorável

Da conversão que te faz mais feliz,

Da construção de um mundo sustentável,

“Casa comum” é teu Senhor quem diz.

Quero ver, como fonte o direito a brotar

A gestar tempo novo: E a justiça

Qual rio em seu leito, dar mais vida

Pra vida do povo.

Eu te carrego sobre as minhas asas

Te fiz a terra com mãos de ternura;

Vem, povo meu, cuidar da nossa casa!

Eu sonho verde, o ar, a água pura.

Te dei um mundo de beleza e cores,

Tu me devolves esgoto e fumaça.

Criei sementes de remédio e flores,

Semeias lixo pelas tuas praças.

Justiça e paz, saúde e amor têm pressa,

Mas, não te esqueças, há uma condição:

O saneamento de um lugar começa

Por sanear o próprio coração.

Eu sonho ver o pobre, o excluído

Sentar-se à mesa da fraternidade;

Governo e povo trabalhando unidos

Na construção da nova sociedade.
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02. Relembrando o encontro anterior

Durante a Quaresma refletimos muito sobre o saneamento básico, que 

foi o assunto da Campanha da Fraternidade deste ano. Vamos lembrar o 

que é saneamento básico e o que já refletimos e já fizemos de concreto 

sobre este tema.

No final cantar um canto (escolher no final do livro)

03. Olhando para a realidade

O que está acontecendo com a nossa casa?

Dom Hélder Câmara era um poeta, um defensor dos direitos humanos, 

bispo de Olinda e Recife, um ser humano iluminado de fé, amor e 

esperança. Muito próximo dos jovens, Dom Hélder dedicava a eles uma 

atenção especial. Foi assim que aceitou conversar com um grupo que se 

reunira para um retiro espiritual, antecedendo o momento da Crisma. 

Conforme foi combinado, um dos jovens veio buscá-lo no seu carro 

para levá-lo ao local do encontro.  Era um rapaz muito falante e articulado, 

mas também um pouco exibido, pois era rico, tinha acesso a muitos bens 

materiais e gostava de demonstrar poder e sucesso.  

Tranquilo, Dom Hélder escutava a conversa sem se alterar. O carro 

atravessou ruas movimentadas e ganhou a estrada de chão. O céu estava 

brilhante e luminoso. Um lindo pé de ipê rosa transmitia serenidade e 

beleza em uma curva mais acentuada. Um bando de garças brancas se 

reunia em uma lagoa de águas transparentes. A natureza toda dava graças 

ao Criador da vida, mas o jovem continuava falando das suas conquistas e 

bens materiais. De repente o carro para. O jovem desce e abre a porteira de 

uma linda propriedade rural com terras que se estendiam a se perder de 

vista.

Voltando para o carro e acelerando pelo caminho, o jovem diz:

- Pronto, Dom Hélder, já estamos nas terras de meu pai.

O Bispo então sorriu e respondeu:

- Mas, meu filho, nós sempre estamos nas terras do Pai. Todas as terras 

são do nosso Pai.

Em pequenos grupos (se o grupo for pequeno, pode ser de dois em dois), 

vamos conversar:
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 1. O que você achou da resposta de Dom Hélder ao jovem rico?

 2. Você costuma apreciar a beleza da natureza?

 3. Você considera que o consumo desenfreado de bens afeta o 

equilíbrio ecológico?

04. À luz da Palavra de Deus

Entoar o canto: Tua Palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. (2x)

Lâmpada para os meus pés, Senhor; luz para o meu caminho (2x). 

Além de ler Amós 5, 24, outra pessoa repete a leitura, e mais outra 

pessoa faz o mesmo.

Refletindo sobre a Palavra de Deus

Deus nos deu a Terra com tudo o que pudesse existir de bom e de belo 

para que a pessoa humana, obra-prima da sua criação, usufruísse dela para 

o seu bem estar. Ao longo dos últimos séculos, o planeta Terra tem sido 

destruído e começam a faltar recursos importantes, como a água que é 

fundamental para a vida. A Palavra de Deus que acabamos de ouvir diz que 

o sonho do profeta Amós, que é o sonho de Deus, é ver brotar o direito como 

água e a justiça correr como riacho que não seca. 

Esta passagem da Bíblia, tirada do livro do Profeta Amós, foi o lema da 

Campanha da Fraternidade deste ano que teve como objetivo: Assegurar o 

direito ao saneamento básico para todas as pessoas e empenhar-nos, à luz 

da fé, por políticas públicas e atitudes responsáveis que garantam a 

integridade e o futuro da nossa Casa Comum.

Fazer uma partilha sobre como está a Casa Comum (o planeta Terra) a 

partir da Palavra de Deus.

05. Assumindo o compromisso de vida

Estamos nos preparando para participar do Fórum da Juventude do 

Cerrado, celebrando o DNJ. É importante retomarmos os compromissos 

assumidos da Campanha da Fraternidade (se fizemos alguns, quais foram e 

como retomar). Se não foi feito nenhum compromisso, o que podemos 

fazer de concreto para termos melhor saneamento básico para todos e o 

cuidado do planeta. Escolher um ou dois gestos concretos possíveis de se 

realizar. 
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06. Avaliando

O grupo é convidado a partilhar se o encontro o ajudou a retomar o 

tema da Campanha da Fraternidade deste ano.

07. Preparando o próximo encontro

Este é o momento de dar os avisos do nosso grupo, de nossa 

comunidade e também de organizar o próximo encontro, caso isto ainda 

não tenha sido feito pela coordenação do grupo.

08. Celebrando a vida

Convide o grupo para, de mãos dadas, ler a poesia: “Amor a vida”  

Pe. Josimo
Cava a terra/ e diz bem baixo:/ “Eu tenho a vida!”/ Não deixa a tua 

voz/ se perder na imensidão.

Grita mais alto:/ “Eu tenho a vida!”/ Fecha o buraco./ Tua voz 

penetrará a terra./ 

Nascerá aí um bosque./ Será teu fruto./ O teu amor/ dará bosques 

e palmas.

Ao teu amor, dirás:/ “Eu tenho a vida!”/ Vida e amor./ O amor 

mora na vida./ A vida, via do amor,/ tudo, amor e vida.

Grita bem alto,/ para todos ouvirem:/ “Eu tenho a vida!”/a vida 

do amor!

Cantar e dançar o canto: Xote Ecológico, de Luiz Gonzaga.
Não posso respirar, não posso mais nadar

A terra está morrendo, não dá mais pra plantar

E se plantar não nasce, se nascer não dá

Até pinga da boa é difícil de encontrar.

Não posso respirar, não posso mais nadar

A terra está morrendo, não dá mais pra plantar

E se plantar não nasce, se nascer não dá

Até pinga da boa é difícil de encontrar.
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Cadê a flor que estava aqui? 

Poluição comeu

E o peixe que é do mar?

Poluição comeu

E o verde onde é que está?

Poluição comeu

Nem o Chico Mendes sobreviveu.
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Objetivo do encontro

- Provocar um sentimento de pertença ao Cerrado, desconstruindo a visão 

preconceituosa de que Cerrado não vale nada.

- Relacionar conhecimentos que temos sobre o Cerrado, de modo a verificar a 

importância desse bioma para nós, para o Brasil e para o planeta.

- Criar laços entre a juventude e o Cerrado, tendo como fio condutor a criação de Deus.

Material

Cartolina, pincel atômico, plantas, tecidos, água, Bíblia, folha de rascunho, 

lápis/caneta e som.

Ambientação

Com as cadeiras em círculo e em um lugar amplo, ao centro colocar um cartaz com os 

dizeres: ‘Nem tudo que é torto é errado. Veja as pernas do Garrincha e as árvores do Cerrado 

(Nicolas Behr). Junto ao cartaz seria interessante remontar um cenário que lembre 

natureza e água corrente. Sugere-se colocar plantas vivas, flores, vasos de barro, podendo 

também usar tecidos marrons, verdes e azuis. Em uma posição de destaque colocar a Bíblia.

01. Acolhida

Colocar uma música que lembre natureza. Assim as pessoas 

entenderão que a reunião está começando e também criará um ambiente 

SEGUNDO ENCONTRO

Juventude, vida e cerrado
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1de recolhimento que ajudará na mística inicial .

Animador/a: Geograficamente, a Diocese de Goiás está localizada em 

dois vales: o Vale do São Patrício e o Vale do Araguaia, tendo a Serra 

Dourada entre eles. Isso significa que tudo que fazemos e vivemos flui para 

o leito de dois grandes rios: Rio das Almas e Rio Araguaia. O rio Uru e o Rio 

Vermelho que o diga! O Rio Uru deságua no das Almas e o Rio Vermelho, no 

Araguaia. Ahhhh, Rio Araguaia, símbolo de nosso Estado. Aliás, ir pras 

beiras de rio, é ou não é muito goiano, é o ou não é muito cerradeiro? 

Um jovem com pés descalços, ao estilo ribeirinho, entra declamando a 

música ‘Araguaia’, do Marcelo Barra, e canta ao final e à capela somente o 

refrão, que deve ser repetido várias vezes, fazendo dele um mantra.

Animador/a: Convida à todos/as a fazerem um cochicho de três em três 

ou quatro em quatro pessoas, sobre qual relação eles/as têm com o 

Araguaia, ou com outro rio da sua região. Motive para contar experiências 

vividas junto aos rios e o que eles significam em suas vidas. É hora de trazer 

memórias afetivas e contar causos e histórias!

Jovem: Formando um círculo, vamos cada um/a dizer em uma só 

palavra o que marca nossa relação com estas águas que brotam do Cerrado. 

Ao final da partilha, trazer junto as memórias que temos com estes 

lugares, temos que fazer memória também dos povos tradicionais que 

viveram ou que ainda vivem nestas regiões, à beira destas águas: são 

indígenas goyás, kayapós, xavantes, karajás e tapirapés. Por isso, por eles e 

com eles vamos fazer uma dança circular sagrada, que nos ajudará a 

encontrar na natureza o sagrado, assim como a concebemos como Criação 

Divina.
2Cantar e dançar a dança sagrada : 

   A terra é nossa mãe, devemos cuidar dela. (2x)

Unidos minha gente, somos um.

Unidas minha gente, somos um.

Seu solo é sagrado e sobre ele andamos. (2x)

Unidos minha gente, somos um.

Unidas minha gente, somos um.

02. Relembrando o encontro anterior

O/A coordenador/a da reunião dá as boas-vindas a todos/as, verifica se 

tem algum participante novo e, se houver, acolhe-o de maneira especial.

Neste momento, é importante fazer memória do que é o Fórum da 
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Juventude do Cerrado, do caminho que estamos fazendo em preparação 

para o F00órum e também de já instigar o interesse e fazer o convite para 

que os/as participantes possam se juntar aos jovens de toda a diocese no 

dia do Fórum, para juntos já celebrarem o DNJ de 2016 em Itaguari, de 09 a 

11 de setembro.

Voltando ao encontro anterior, relembrar o tema (Juventude e 

saneamento básico) e como ele casava com a Campanha da Fraternidade 

deste ano, cujo tema foi Casa Comum, nossa responsabilidade. Deixar que 

os/as jovens que vieram ao encontro tragam o máximo de elementos, mas, 

se preciso for, a coordenação ajude, fazendo algumas perguntas (o que foi 

feito na reunião? Quem fez? O que rezaram? sobre o que conversaram? 

Quais foram as conclusões?). 

03. Olhando para a realidade

Neste momento somos convidados/as a alargar nossa visão e a 

perceber o meio ambiente como um todo.

Técnica: GVGO

Separar o grupo em duas partes, se possível com o mesmo número de 

pessoas. Uma parte será um grupo de verbalização, e outra será o grupo de 

observação. Fazer dois círculos, colocando metade das cadeiras numa roda 

de dentro e a outra metade numa roda de fora. Distribuir caneta e lápis 

para quem está na roda de fora.

1º momento: Quem está na roda de dentro deve responder à seguinte 

pergunta: O que estudamos na escola ou sabemos sobre o Cerrado? Motive 

os/as jovens a conversarem à vontade, não se trata de uma prova oral, crie 

um clima agradável. Vamos construir juntos; pode-se inclusive ter dúvidas 

sobre o assunto. Caso tenha, partilhe-a com os/as outros/as. Quem está na 

roda de fora só observa e faz anotações de coisas que achou interessante, 

ou que não concorda ou ainda que pode ajudar a esclarecer.

2º momento: Inverte os grupos, quem está dentro vai para a 

observação, quem está fora vai para a verbalização. Mesma dinâmica, só 

que agora a pergunta é: Qual é a relação da juventude para com o Cerrado? 

E a dos adultos? Têm diferenças? Essas relações têm produzido vida, 

ajudando na sustentabilidade do planeta?

3º momento: Voltam-se as cadeiras para o grupão/plenária. E é hora de 

um amplo debate, trazendo o que os observadores viram e querem 
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comentar das falas de quem verbalizou.

04. À luz da Palavra de Deus

A narrativa da criação do mundo ocupa um lugar privilegiado na 

construção da identidade do povo de Deus. O mito como conhecemos hoje 

só terminou de ser escrito por volta do ano 400 a.C; ou seja, há mais ou 

menos 1.450 anos da geração dos nossos patriarcas e das nossas 

matriarcas da fé: Abraão, Sara e Agar. Isso para não falar da distância até a 

origem da vida!!!

 Vamos voltar à primeira narrativa do Gênesis e perceber que para 

nosso povo, tudo o que existe foi intencionalmente criado por Deus.

Leitura de Gn 1-2,4a.

A possibilidade de vida no planeta Terra é reconhecida pelos cientistas 

como muito pequena! São vários os fatores que se juntaram e que 

permitiram a vida existir, evoluir e se perpetuar até hoje. Deus está aí, está 

na intencionalidade da vida, na conjugação de todos os fatores que nos 

permitem estar na maravilha que é a criação. Deus foi perfeito!!!

O texto bíblico nos mostra um Deus que vibra cada vez que via que toda 

a criação, que tudo isso era bom! ... E Deus viu que era bom!!! Deus ainda 

constituiu de poder o homem e a mulher, depois que os criou: para que 

submetessem a terra e para dominar todos os seres que remexem sobre ela.

Se Deus fez o melhor para a gente, fez tudo de bom, por que nós por 

vezes não fazemos o mesmo? O que Deus fez gerou vida, o que estamos (a 

humanidade) fazendo com a natureza, gera vida? Quando Deus dá poder 

ao homem de submeter, de dominar, o que ele queria e ainda quer que a 

humanidade faça?

Se tem grupos que pautam a ecologia para gerar a vida, e outros que 

pautam a ecologia para gerar dinheiro, quais grupos estariam mais 

próximos do desejo de Deus? Conseguimos citar nomes de alguns destes 

grupos? Ou melhor, fazemos parte de algum destes grupos? A Pastoral da 

Juventude da Diocese de Goiás e o meu grupo de jovens têm conseguido 

continuar a cuidar da criação de Deus, gerando vida?

Olhando para a frase que está no centro de nossa ambientação, lendo-a 

silenciosamente algumas vezes e depois em voz alta; podemos também 
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dizer que o Cerrado é um jardim de Deus? E se for, somos capazes de dizer 

coisas que temos no Cerrado e que podemos fazer uma ladainha como a 

expressão ‘‘E Deus viu que é bom!!!’’?
E Deus disse: faça-se a gabiroba, esta fruta redondinha, gostosa 

que a gente gosta de caçar no meio do mato....

E Deus viu que é bom!!!

E Deus disse: faça-se os buritizais, palmeira bonita de fruta 

gostosa e que ainda traz água para a superfície...

E Deus viu que é bom!!!

E Deus disse: que se faça a água e que do Cerrado ela corra para 

todo o canto...

E Deus viu que era bom!!!

(Livremente os/as jovens vão acrescentando à ladainha.)

05. Assumindo o compromisso de vida

Como Igreja organizada e orgânica na Diocese de Goiás, temos em 

nossa opção fundamental o seguimento a Jesus encarnado na vida e na 

necessidade do povo. Assim trazemos, para que vocês conheçam, a 

Proposta de Emenda à Constituição (PEC 504/2010), que é uma campanha 

puxada pela Rede Grita Cerrado. Nosso compromisso esta semana será ler 

e buscar saber mais informações sobre a Rede e sobre a campanha. E mais 

do que isso, pensar alternativas de como ajudar na divulgação e na 
3implementação da proposta .

06. Avaliando

Aprender juntos, ‘‘com-viver’’, dar passos em mutirão. O encontro de 

hoje nos permitiu alcançar os 3 objetivos dele? (volte no início do roteiro e 

leia-os para o grupo, para que ele possa avaliar). 

Outro aspecto importante a observar é se a técnica ajudou o grupo a 

debater o tema, ou se o grupo ainda está muito tímido ou mesmo se o 

debate foi superficial.

07. Preparando o próximo encontro

Este é o momento de dar os avisos de nosso grupo, de nossa 
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comunidade e também de organizar o próximo encontro, caso isto ainda 

não tenha sido feito pela coordenação do grupo.

08. Celebrando a vida

Vamos neste momento final rezar juntos o Credo da ecologia total, 

oração/poema de Dom Pedro Casaldáliga, homem que é referência de fé e 

caminhada para nós.

E para terminar vamos nos despedir caminhando livremente, 

dançando e abraçando uns aos/às outros/as, desejando a Paz de Cristo ao 

som de Jardim da Fantasia de Paulinho Pedra Azul.

Encerrando a música, o/a coordenador/a toma a Bíblia ao centro e com 

ela nas mãos proclama Dt 4,9.

Apenas cuidado! Muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das 

coisas que seus olhos viram; conservem-nas na memória por toda a sua 

vida. Contem-nas a seus filhos e a seus netos.

Amém, Axé, Awire, Aleluia!

 

 Anexos

Araguaia - Marcelo Barra

 Longas noites, madrugadas

Quanta beleza pra um só lugar

Água limpa a se perder

Não, não volta nunca mais.

Lentamente no abandono

Uma estrela atravessou o céu

Encena um tema de ternura

Um pesadelo da razão.

Meu Araguaia

Suas areias cobriram meus pés

Seu encanto fez do pranto

Um acalanto pra nós dois.

E na rede ensimesmado
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Sonho sonhos que já estão em mim

Sinto a vida que eu levo aqui

Não esqueço nunca mais.

Credo da ecologia total - Dom Pedro Casaldáliga 

Cremos em Ti, Deus de todos os nomes,

presente em todas as culturas, 

buscado por todos os corações,

vida da vida e amor do amor. 

Cremos em Ti, forjador da Criação,

poeta primeiro de tudo

quanto é beleza e vida e encontro. 

Cremos em Ti, compositor do Universo,

artesão original da Terra,

manancial vivo da Água,

garantia dos Humanos Direitos. 

Cremos em Ti, como Trindade,

a melhor comunidade,

comunhão perfeita do Pai e Filho e do Espírito. 

Cremos em Ti, ativa presença maternal

na evolução do Universo

e na humana caminhada da história. 

Cremos em tua chegada humana

à nossa Terra e à nossa história,

em Jesus de Nazaré, filho de Maria, 

gente da gente, aliado dos excluídos,

Crucificado pelos poderes,

Ressuscitado vencedor de toda morte. 

Cremos na convocação de toda a humanidade

para formar uma só família de filhas e filhos teus,
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de irmãs e irmãos, iguais e diferentes,

livres e solidários, lutadores e esperançados. 

Cremos nos pés, nos braços,

nas lutas e nos sonhos do Povo da Terra,

forjador contigo de uma verdadeira reforma agrária, sem latifúndios 

e sem exclusões,

respeitadora da Terra-Mãe e das Águas regeneradoras.

Cremos na fecundidade libertadora

de tantos irmãos e irmãs

que amassaram a Terra com seu sangue mártir

e nos acompanham na procura da Terra sem males.

Cremos em tua Palavra,

cremos em teu Silêncio,

cremos em tua Presença,

cremos em tua Vinda. 

Cremos em Ti e Te amamos

e amamos tudo o que há no Céu e na Terra,

no Ar e nas Águas, na Vida e na História.

E esperamos e fazemos contigo,

entre sombras e luzes, mas na certeza

do teu Amor fiel, o novo Céu e a nova Terra

que o teu Coração nos garante.

Amém, Axé, Awere, Aleluia! 

Jardim da Fantasia - Paulinho Pedra Azul

 Bem-te-vi, bem-te-vi

Andar por um jardim em flor

Chamando os bichos de amor
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Tua boca pingava mel

Bem te quis, bem te quis

E ainda quero muito mais

Maior que a imensidão da paz

E bem maior que o sol

Onde estás?

Voei por este céu azul

Andei estradas do além

Onde estará meu bem?

Onde estás?

Nas nuvens ou na insensatez

Me beije só mais uma vez

Depois volte pra lá.
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Objetivo do encontro

- Aprofundar a espiritualidade cristã, no cuidado com a vida do/a irmão/ã e do 

universo.

- Conhecer a espiritualidade ecológica

Material

Cartolina, pincel atômico, plantas, tecidos, água, Bíblia, folha de rascunho, 

lápis/caneta e som.

Ambientação

Com as cadeiras em círculo e em um lugar amplo. No centro organizar um ambiente 

que lembre o cerrado e a fé.  Sugere-se colocar plantas vivas, flores, vasos de barro, podendo 

também usar tecidos marrons, verdes e azuis. Colocar símbolos da fé cristã. Em uma 

posição de destaque, colocar a Bíblia.

01. Acolhida

Para iniciar o encontro, o/a animador, faz uma singela acolhida dos 

presentes e os motiva a fazer uma dançar circular:
A terra é santa,

A terra é mãe,

A terra é do índio,

TERCEIRO ENCONTRO

Espiritualidade ecológica
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A terra é de Deus!

Depois da dança circular, o/a animador/a apresenta o objetivo deste 

encontro. 

02. Relembrando o encontro anterior

Para continuar este encontro, o coordenador relembra o que é o Fórum 

da Juventude do Cerrado, o caminho que se faz em preparação ao Fórum e 

motiva a se fazer memória dos últimos encontros do grupo. O/A 

animador/a motiva os/as jovens a irem ao Fórum para juntos/as com 

jovens do Estado e da Diocese, celebrarem o DNJ de 2016 em Itaguari, de 09 

a 11 de setembro.

03. Olhando para a realidade

Neste momento somos convidados/as a alargar nossa visão sobre 

espiritualidade. Para isso, será necessário organizar dois grupos. O 

primeiro lerá o texto “ESPIRITUALIDADE” de D. Pedro Casaldáliga, e o 

segundo lerá o texto “Ecologia: uma dívida das religiões” de Marcelo 

Barros. 

Depois de lidos os textos, cada grupo irá partilhar, com um simples 

teatro, a reflexão apresentada no texto. Em seguida, o/a animador/a 

provoca uma conversa sobre as seguintes perguntas:

Ÿ O que é espiritualidade? 

Ÿ O que é espiritualidade ecológica?

Ÿ Qual a minha relação com Deus? “Meu Deus” é o Deus de Jesus?

Ÿ Qual a minha relação com o universo? Com a natureza? 

Sem dúvida, nosso Deus é um Deus com o seu povo. É um Deus que não 

se faz indiferente. Pedindo essa graça para cada um/a e encerrando este 

momento de partilha, o/a animador/a propõe a todos/as escutarem 

juntos/as a seguinte canção:

   Eu só peço a Deus - Leon Gieco
Eu só! peço a Deus, que a dor não me seja indiferente,

Que a morte não me encontre um dia solitário, sem ter feito o que 

eu queria. (bis)

Eu só! peço a Deus, que a injustiça não me seja indiferente,

pois não posso dar a outra face, se já fui machucado 
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brutalmente.

Eu só! peço a Deus, que a guerra não me seja indiferente,

É um monstro grande, pisa forte, toda fome e inocência dessa 

gente. (bis)

Eu só! peço a Deus, que a mentira não me seja indiferente,

Se um só traidor tem mais poder que um povo, que este povo não 

esqueça facilmente.

Eu só! peço a Deus, que o futuro não me seja indiferente,

Sem ter que fugir desenganado, pra viver uma cultura diferente.

Solo le pido a Dios, que la guerra no me sea indiferente,

Es un monstro grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la 

gente.

04. À luz da Palavra de Deus

Para seguir o encontro, os/as jovens cantam um canto de aclamação ao 

Evangelho (João 15, 12-16) e um/a jovem proclama: 
12Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, 

como eu vos amo. 
13Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua 

vida por seus amigos. 
14Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. 
15Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que 

faz seu senhor. Mas chamei-vos amigos, pois vos dei a 

conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. 
16Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e 

vos constituí para que vades e produzais fruto, e o vosso 

fruto permaneça. Eu assim vos constituí, a fim de que 

tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos 

conceda.

Depois que escutaram a Palavra, o/a animador/a motiva uma partilha.   

As perguntas podem ajudar:

Ÿ Tenho vivido esse mandamento do amor em minha vida?

Ÿ Quem são as pessoas que eu amo?

Ÿ Como doar a vida, nessa relação de amor?

Encerrada a partilha, o/a animador/a convida todos/as a rezarem “os 10 
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mandamentos” de Frei Montesinos:

1. Crerás que Deus é o Deus da Vida, que deseja a vida em 

abundância para todos, e não a opressão nem a morte;

2. Não usarás o nome do Deus da Vida para atentar contra 

a vida de ninguém, de absolutamente ninguém;

3. Agradecerás a Deus a vida e a celebrarás como um 

grande dom e uma grande missão;

4. Defenderás a vida ameaçada e honrarás aos que deram 

vida;

5. Não matarás de nenhum modo a vida, pois a vida é de 

Deus;

6. Amarás e gozarás a vida sem egoísmo, sem afrontas;

7. Não te apropriarás dos bens que foram criados para que 

todos vivam, sem aviltar nem humilhar ninguém;

8. Partilharás a vida com teu povo, pois todos desfrutamos 

da mesma dignidade: somos filhos e irmãos;

9. Trabalharás para que todos tenham o suficiente para 

viver, sem que uns morram de fome e outros por comer 

demais;

10. Porás tua vida a serviço dos demais, até pondo em risco 

tua vida pela vida dos outros.

05. Assumindo o compromisso de vida

Como Igreja organizada e orgânica na Diocese de Goiás, temos em 

nossa opção fundamental o seguimento a Jesus encarnado na vida e na 

necessidade do povo. Assim trazemos para que vocês conheçam a Proposta 

de Emenda à Constituição (PEC 504/2010), que é uma campanha puxada 

pela Rede Grita Cerrado. Neste encontro partilharemos as alternativas que 

pensamos na semana para ajudar na divulgação e na implementação da 
4proposta .

06. Avaliando

Neste momento o grupo é convidado a partilhar se o encontro o ajudou 

a aprofundar a espiritualidade ecológica nos passos de Jesus. 

Outro aspecto importante a observar é se a técnica ajudou o grupo a 

Fórum da Juventude do Cerrado | 25

4Junto ao subsídio foi um folder da Rede Grita Cerrado que trabalha um pouco esta temática. Caso necessite de mais folders ou 

queira a versão digital, basta pedir para a secretaria do CEBI-GO, via email cebigo@cebi.org.br.



debater o tema, ou se o grupo ainda está muito tímido ou mesmo se o 

debate foi superficial.

07. Preparando o próximo encontro

Este é o momento de dar os avisos de nosso grupo, de nossa 

comunidade e também de organizar o próximo encontro, caso isto ainda 

não tenha sido feito pela coordenação do grupo.

08. Celebrando a vida

Neste momento final, o grupo é convidado a rezar junto a oração com 

as culturas indígenas: 
"Ó grande Espírito, o teu sopro infunde vida

ao mundo inteiro e a cada ser do universo.

Tua voz se ouve no vento que assobia,

o teu cheiro nas flores e no capim molhado.

Precisamos de tua beleza e de teu encanto,

dá a todos os seres que te buscam, sabedoria,

dá-nos olhos capazes de te perceber

no menor dos seres e a cada passo do dia.

Faze-nos te descobrir no calor de um dia fatigante 

e no trabalho cotidiano que fazemos, dá-nos tua 

capacidade de visão

para que possamos entender melhor o que vivemos.

Faze-nos estar em tua presença com mãos limpas, e olhos 

atentos para que, quando a vida adormecer, como o poente, 

nosso ser mais íntimo de ti se aproxime,

e sem temor, o nosso ser se funda ao teu ser. Amém!

Depois, outro/a jovem abençoa o grupo com a seguinte oração:
Ajuda-nos, Senhor,

A dar acesso às terras,

Desconcentrar a renda,

Educar para a cidadania,

Varrer a injustiça,

Aumentar a solidariedade,

Acabar com as desigualdades,

Promover a paz e o perdão.

Dai-nos força para repartir,
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Consciência para participar,

Coragem para transformar.

Amém, Axé, Awire, Aleluia!

Anexos

Espiritualidade - Dom Pedro Casaldáliga

"A espiritualidade religiosa tem a ver com Deus, está claro.

Religião, de um modo ou de outro, tem a ver com Deus. Ninguém pensa 

em religião sem pensar em Deus.

O problema, o desafio, é saber de que Deus se trata? Dependendo de 

que Deus, minha espiritualidade será uma ou outra.

Quer dizer que é possível ter Deus ou deuses diferentes? É possível, 

sim! E esse é o problema-raiz de nossa espiritualidade, de nossa religião, 

de nossa fé.

Vocês nunca pensaram que talvez o Deus em que acreditam não é bem 

o Deus de Jesus? Pode ser um Deus meio fora do Evangelho; pode até ser 

um ídolo...!

Se meu Deus é o deus do medo, não é o Deus de Jesus.

Se meu Deus é o Deus distante, nas nuvens, longe da vida humana e da 

humana história, não é o Deus de Jesus.

Se meu Deus é um Deus 'meu' (meu, para mim só, privado, sem 

compromisso social) não é o Deus de Jesus.

Se meu Deus é Deus somente para os católicos, para os cristãos, e não é 

o Deus de todos os humanos e de todos os povos, não é o Deus de Jesus.

Para viver a verdadeira espiritualidade cristã devemos, antes de tudo, 

acreditar no Deus que Jesus mostrou com a sua vida, com a sua palavra, 

com a sua morte, com a sua Ressurreição. Acreditar n'Ele e viver pelo seu 

Espírito.

Jesus é o rosto de Deus humanamente acessível. Seu jeito é o jeito de 

Deus. O que Deus quer é aquilo que Jesus quis e pelo que Ele lutou e 

morreu. 'Quem me vê, vê o meu Pai' (Jo 14,9). Por Jesus sabemos quem, 

como é Deus!
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O Deus daqueles que vão à missa e batizam os filhos... mas abusam dos 

operários ou das empregadas ou não se comprometem com a mudança da 

sociedade, é o Deus de Jesus? 

Quando vocês não metem Deus no namoro, no trabalho, na festa, na 

política..., em que Deus estão acreditando?

Deus é Deus sempre e em tudo ou não é Deus, minha gente!!!"

Ecologia: uma dívida das religiões: Correção ecológica da 

espiritualidade clássica - Marcelo Barros

A espiritualidade ecológica é uma dívida das religiões monoteístas com 

a humanidade e com a Terra, assim como é um desafio urgente, porque a 

sociedade não resolverá a crise ecológica apenas com soluções técnicas e 

políticas, por mais importantes que estas sejam. Para salvar o planeta 

Terra e a comunidade da vida é preciso uma espécie de pacto espiritual de 

respeito e cuidado ecológicos que envolva todas as tradições espirituais e 

organizações éticas da humanidade.

Hoje, resgatar a sacralidade da Terra é um desafio teológico e espiritual, 

mas é antes de tudo uma questão de vida. Vandana Shiva, ecologista e 

pensadora indiana, escreveu que o maior desafio atual para o planeta Terra 

é ‘‘sobreviver ao modelo de desenvolvimento social, político e científico 

que a sociedade ocidental consagrou como sendo o único’’.

Deus no banco dos réus

Vários estudiosos europeus e americanos culparam a cultura hebraico-

cristã pela mentalidade que predominou na sociedade ocidental e tem sido 

responsável pelo desrespeito ao meio ambiente e destruição da natureza. 

Lynn White Jr escreveu sobre ‘‘As raízes históricas da nossa crise 

ecológica» e afirma que os ambientalistas precisam romper com a herança 

judaico-cristã, que seria a principal culpada pela destruição da natureza. 

Ele propõe o resgate das antigas religiões animistas e elementos das 

religiões orientais. O argumento mais grave é que as religiões judaica e 

cristã levaram a sério demais o antropocentrismo da Bíblia, segundo a qual 

Deus criou o ser humano como ‘‘senhor da criação’’ com a ordem de 

subjugar a natureza e domá-la a seu bel-prazer. E a Bíblia ainda diz que o 
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ser humano é, entre todos os seres, o único criado ‘‘à imagem de Deus’’; o 

único a ser considerado ‘‘semelhante a Deus’’ (cf. Gn 1,27 e 9,1-7; Sal 8). 

Essa concepção bíblica teria dado o suporte para o ser humano para 

explorar a terra e destruí-la, ao invés de se relacionar com ela 

amorosamente. Algumas ecologistas feministas compararam os relatos da 

criação na Bíblia com mitos do antigo Egito e da Babilônia e julgaram que, 

tal qual nestes mitos orientais, também na Bíblia, as histórias da criação 

contêm a vitória do deus masculino ordenador que derrota um princípio 

feminino caótico’’.

Fundamentos de uma espiritualidade ecológica

Espiritualidade é uma palavra estranha à Bíblia e às culturas antigas. 

Em certos círculos, espiritualidade é confundida com espiritualismo, 

movimento que opõe matéria e espírito. Nos últimos 50 anos, muitos se 

esforçaram para superar o dualismo entre corpo e alma, matéria e espírito. 

Se compreende ‘‘espiritual’’ como aquilo que não é material, não podemos 

falar em ‘‘espiritualidade ecológica’’. Em línguas antigas como o hebraico, 

‘‘espírito’’, ‘‘ruah’’ significa ventania, sopro. Indica todo ser que respira. 

Portanto, todo ser vivo é espírito, ou portador do espírito. Esse princípio de 

vida não é apenas o ponto de partida da vida animal. É a fonte do amor, dos 

sentimentos e da unidade entre os seres. Ter espírito significa ter 

capacidade de verdadeira relação e de criar unidade. Segundo a pesquisa 

científica mais atual, a vida é essa teia de relações. Conforme Fritjof Capra, 

físico e teórico de sistemas, existe vida e espírito quando os primeiros 

prótons se relacionaram e se constituíram como um esboço de unidade 

primordial: ‘‘Mesmo nas mais minúsculas células, bactérias chamadas de 

microplasma, uma complexa rede de processos metabólicos opera 

ininterruptamente... A vida contínua não é propriedade de um único 

organismo ou espécie, mas de um sistema ecológico... Não existe nenhum 

organismo individual que viva em isolamento’’ (Capra, As Conexões 

Ocultas).

Já nas primeiras décadas do século XX, Teilhard de Chardin dizia que à 

medida que este processo da vida vai evoluindo, vai se complexificando em 

graus de unidade cada vez mais profundos até que o espírito humano 

alcança o nível cósmico. Isso significa que todos os seres são expressões 

desta energia de relação cósmica a que podemos chamar de ‘‘espírito’’. 

Possuem, assim, certa interioridade. São grávidos do Espírito no sentido do 
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amor divino que as religiões reconhecem na base de todo o universo...

O universo nos remete continuamente ao seu mistério mais íntimo: 

um princípio divino que é Amor criador, permanentemente operante e 

renovador, energia que é vida e nos dá vida. Nós vemos nesta fonte de luz e 

de vida nova um ser pessoal a quem chamamos Deus.

Uma espiritualidade ecológica se propõe ir além das religiões (sem 

rejeitá-las), como atitude de amor que redescubra o encanto da vida 

presente em nós mesmos, em todo ser humano e no universo. Defender a 

natureza agredida e desrespeitada já não é, hoje, uma atitude ‘‘natural’’ ou 

espontânea, como pode ter sido em culturas ancestrais. Mesmo culturas 

ainda muito rurais ou pouco ligadas à técnica moderna se sentem menos 

dependentes do ambiente que as envolve e aprenderam que podem 

transformá-lo. Antigamente, até poderiam fazê-lo, mas deveriam antes 

pedir permissão aos deuses. Hoje, sentem como se não tivessem mais tanta 

certeza se os deuses continuam tomando conta dos elementos naturais tão 

ameaçados e agredidos pela humanidade. A reação comum é a decepção e 

certo distanciamento de uma atitude reverencial para com a natureza.

A espiritualidade ecológica não é voltar a uma religião do medo ou da 

dependência das forças cósmicas e sim instaurar uma comunhão 

reverencial com o mistério mais profundo, presente em cada ser. Isso exige 

de cada pessoa uma contínua conversão na sua forma de lidar consigo 

mesma, com os outros e com a natureza. Não é preciso pensar que, 

primeiramente, deve-se trabalhar o nível individual e íntimo para depois 

se passar ao social. A relação entre o pessoal e o social é dialética. Uma não 

se dá profundamente sem a outra.

A espiritualidade deve nos tornar capazes de captar em todas as 

criaturas, em sua dinâmica evolutiva, em sua diversidade imensa e sua 

complexidade, uma mensagem espiritual de beleza e de irradiação do amor 

universal. A missão do ser humano é ser capaz de escutar os milhares de 

ecos que vêm desta grande Voz, celebrar sua grandeza e unir-se à canção de 

louvor que todas as coisas fazem à Vida e à sua Fonte Maternal, atração 

unificadora de tudo. Somente o ser humano pode realizar o que 

testemunhava o poeta inglês e místico, William Blake: ‘‘Ver o mundo em 

um grão de areia, o céu em uma flor silvestre, conter o infinito na palma da 

mão e a eternidade em uma hora’’.
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Pistas para se viver uma espiritualidade ecológica

1) Um bom médico é aquele que cuida bem dos seus pacientes. Do 

mesmo modo, viver uma espiritualidade ecológica exige uma operação 

tríplice: 1. a preocupação de conhecer bem aquilo de que se cuida; 2. uma 

possibilidade real de atuar, mesmo em nível micro e quase insignificante; 

3. finalmente, e isso parece o mais importante: um envolvimento afetivo 

favorável, e mais do que isso, amoroso.

2) Por nenhuma hipótese se pode acreditar em espiritualidade 

ecológica que não se origine e inclua uma ecologia social. Quem destrói a 

vida e a natureza é a humanidade e, ao mesmo tempo, o ser humano tem se 

revelado, de todos os seres vivos, o mais frágil.

Anualmente, 30 milhões de seres humanos morrem de fome, enquanto 

a produção anual de alimentos excede em 10% as necessidades de todos os 

habitantes da Terra. Para que o preço não baixe e o sacrossanto lucro dos 

proprietários não diminua, os países ricos preferem queimar tudo o que 

não podem vender, ou deixam o excedente apodrecer em seus celeiros.

Esta crise de civilização não se resolverá sem um cuidado especial com 

a vida no mundo. De fato, as pesquisas revelam: o planeta Terra tem mais 

ou menos 4,5 bilhões de anos. Diversas vezes, teve crises e catástrofes 

muito sérias. Entretanto, sete entre dez biólogos acreditam que a ameaça 

que hoje pesa sobre a vida no mundo é mais grave e terrível do que o 

cataclisma ocorrido há 65 milhões de anos, quando os dinossauros foram 

extintos do planeta. Agora, o problema não será provocado por algum 

cometa que desaba sobre a terra nem por tragédias climáticas. A 

destruição do planeta será ocasionada pela atividade do próprio ser 

humano. Calcula-se que, durante os próximos trinta anos, até um quinto 

de todas as espécies vivas estarão extintas da terra.

É preciso que o cuidado e uma forma carinhosa de ser se tornem 

caminho espiritual de cada um de nós, ideário político para escolher nossos 

representantes na Política e critério para organizar no mundo uma nova 

Ética. O futuro merece que unamos tudo isso em um caminho de 

compromisso com a vida nossa e a das futuras gerações.

3) A crise ecológica mundial nasce em consequência dos nossos 

‘‘desertos espirituais’’, dos desertos pessoais e sociais do Ocidente.

Por isso, é urgente retomar a intuição do profeta Dom Hélder Câmara 

de formar pequenas comunidades, alternativas, espalhadas por toda a 
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parte, agora, especialmente, voltadas para o cuidado com a Vida, a Terra e a 

Água. Graças a Deus, estas comunidades têm começado a existir, e tentam 

viver de maneira sóbria novos estilos de vida. Aí é muito forte a dimensão 

da espiritualidade ecológica, sempre ligada ao compromisso concreto de 

transformar a sociedade e defender a natureza ameaçada. Como dizia 

Gandhi: ‘‘Precisamos viver e ser a mudança que propomos ao mundo’’.

 

Marcelo BARROS

Goiânia, GO
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01. Chegada 

Ambiente: Organizar um espaço circular para todas/os sentarem no 

chão, no centro colocar: uma vela grande, três cartazes com os temas dos 

encontros anteriores, cartaz do FJC, Bíblia e também colocar mudas de 

árvores intercalados por velas e recipientes com água (se possível uma 

cascata com água corrente).

Silêncio... Oração pessoal... Refrão meditativo 
Mesmo as trevas, não são trevas para ti,

a noite é luminosa como o dia!

Ou

Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça Deus nos conduz. 

02. Abertura (uma pessoa acende a vela que está no centro e diz em voz alta: )

Bendito sejas, Deus da vida, pela luz do Ressuscitado, 

e que sua luz resplandeça em nossos corações. 

- Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar! (bis)

Vem, não demores mais, vem nos libertar! (bis)

CELEBRAÇÃO

Ofício de vigília
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- Venham, adoremos a nosso Senhor! (bis)

Deus, criador da vida, Deus trabalhador! (bis)

- Tudo quanto fazes tem sabedoria. (bis)

Nossa colheita é farta, oh! Quanta alegria. (bis)

(pausa para a aspersão com a água)

- Chuva abundante mandas lá do céu!

Nossos trigais e roças, abençoa Deus. (bis)

- A Mãe terra boa, sempre vens regar! (bis)

As novas sementeiras vens abençoar! (bis)

- Glória ao Pai, e ao Filho e ao Santo Espírito! (bis)

Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis)

-Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (bis)

Das mãos que hoje colhem, tragam o louvor! (bis)

03. Recordação da vida

Olhando para cada tema dos encontros de preparação do Fórum, o que 

recordamos? O que ficou mais forte na vivência destes encontros? 

04. Hino 

Planeta água (cantar)

05. Salmo 

Sl 143 (se possível, cantado por um menino e uma menina)

06. Leitura bíblica 
Tua Palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor.

Lâmpada para os meus pés, Senhor, Luz para o meu caminho. 

(bis)

Leitura Ap 22, 1-5

07. Meditação e partilha

O texto de Apocalipse nos ajuda perceber que, nosso sonho de viver em 
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uma nova sociedade (Casa Comum), onde o Reino de Deus é o projeto 

principal, é possível; onde tudo e todos/as se encontram em perfeita 

harmonia, um/a com os/as outros/as, com a terra, com a água e com todo o 

universo para que todos/as tenham acesso à vida plena. Na nossa 

realidade, o projeto do Reino de Deus muitas vezes não é vivenciado. Quais 

são as ações dos homens e das mulheres que não contribuem para a 

realização desta nova sociedade (Casa Comum)? Quais ações nós podemos 

realizar para fazer o Reino de Deus acontecer, para a construção de um 

novo céu e uma nova terra? 

08. Preces

Movidos/as por estas palavras e pelos encontros vivenciados, 

apresentemos ao Deus da Vida as nossas preces espontâneas.  E a cada 

prece vamos cantar:
Ouve o grito que sai do chão, da Juventude em oração (bis). 

Pai nosso...

Oração: Ó Deus, por tua Palavra a terra se abre em flor e os frutos 

cobrem os campos. Recebe nossa ação de graça por tudo o que 

recebemos, e confirma o trabalho de nossas mãos, por Cristo, 

nosso Senhor. Amém, Axé, Awere, Aleluia.

09. Envio 

Convidar as pessoas que vão para o Fórum, de dois em dois, para irem 

até o centro e molhar as mãos na água e depois colocarem as mãos na 

cabeça, um na do outro, e dizer juntos: 
Banhados pela água da vida, te envio para o Fórum da Juventude 

do Cerrado. 

Depois, todos voltam para o grande círculo e colocam as mãos na 

cabeça um dos outros e dizem juntos:
Ó Deus, fonte de toda vida, nos dê sua bênção e paz, agora e 

sempre. Amém, Axé, Awere, Aleluia.

10. Saideira

Teu sol não se apagará, tua lua não terá minguante.

Porque o Senhor será tua luz, o povo que Deus conduz.
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 Dicas

Vídeos e Filmes

- Carta da Terra (HTTP://goo.gl/AeimK.) 

- Vídeo sobre a construção da Carta da Terra disponível em 

HTTP://goo.gl/zVFRo8.

- Saneamento Básico, o filme (2007)

- Lixo Extraordinário (2011)

- Velha do Cerrado e poema “A árvore e a véia.” 

- https://www.youtube.com/watch?v=6KCyU6qA_28

Apresentando a atriz Larissa Malty interpretando a VELHA DO 

CERRADO e seu poema "A Árvore e a Véia". Mostra D. Rosa Cachimbo (106 

anos) de Correntina-BA. Música Caicó, cantada palo Grupo SONS DO 

CERRADO.

Músicas

- CD Natureza – Sintonizando com o planeta.

Neste trabalho encontramos músicas instrumentais 

mescladas com sons da natureza, criando uma 

harmonia muito interessante. Com este CD, você 

conseguirá equilibrar mais seus sentidos, 

diminuindo o ritmo de sua rotina e conectando-se 

mais aos elementos da natureza. É um primeiro 

passo, até que consiga contemplar estes sinais da 

criação, por si mesmo e in natura.

- Dança Circular Sagrada - Os Quatro Elementos

A Terra é nossa mãe, nós devemos cuidar dela.

Unidos minha gente somos um.

O solo é sagrado e sobre ele andamos.

Unidos minha gente somos um.
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O rio é nosso irmão, nós devemos respeitá-lo.

Unidos minha gente somos um.

Somos um povo e todos juntos somos fortes.

Unidos minha gente somos um.

Heia, heia, heia, heia, heia, heia, heia, ho. (2x)

Terra meu corpo

Água meu sangue

Ar meu sopro

Fogo meu espírito

Heia, heia, heia, heia, heia, heia, heia, ho. (2x)

Mãe eu sinto sob meus pés

Mãe eu ouço seu coração bater. (2x)

Heia, heia, heia, heia, heia, heia, heia, ho. (2x)

Ar move

Fogo transforma

Água dá forma

E a terra cura.

Fonte: Caderno base da I CEIJMA-SP

Veja a execução da dança no vídeo: 

http://www.youtube.com/whatch?v=5jxF0HSxXQM 

- Eles por Elas é um CD que nasceu de um livro chamado MPB em Goiás, 

idealizado por Luiz Chaffin e Reny Cruvinel; em que cantoras interpretam 

músicas de compositores goianos dos anos 70. É super indicado para quem 

quer encontrar com sua goianidade e um jeito cerradeiro de viver. 

Ontológico!
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Orientações gerais

Queridos/as jovens,

está se aproximando o FÓRUM DA JUVENTUDE DO CERRADO, onde 

reuniremos para celebrar a vida da juventude e a caminhada da Pastoral da 

Juventude, no bioma natural e cultural do Cerrado, reafirmando o 

compromisso do cuidado com a vida do planeta, nossa Casa Comum.

Para participar do Fórum temos aqui algumas orientações:

1. O Fórum da Juventude do Cerrado acontecerá nos dias 9, 10 e 11 de 

setembro de 2016 na cidade de Itaguari-GO.  

2. A cidade de Itaguari-GO está localizada a 104 quilômetros de 

Goiânia, com o tempo médio de 1 hora e meia de carro.

3. As/os participantes serão acolhidos/as na praça central a partir das 

16h, onde também será realizado o credenciamento. A celebração 

de abertura terá início às 19h30. 

4. A hospedagem dos participantes será nas casas das famílias, e 

os/as participantes serão encaminhados, às suas respectivas casas 

depois da celebração de abertura. 

5. O encerramento será no domingo às 15h. Neste dia, será celebrado 

o Dia Nacional da Juventude na Diocese de Goiás.

6. As inscrições devem ser feitas até o dia 31 de agosto pelo site: 

wwww.diocesedegoias.org.br

7. O valor da inscrição será de R$ 25,00 reais a ser passado no 

momento do credenciamento. 

8. Para os que vão participar somente no domingo, dia 11 de 

setembro, do DNJ, a chegada deverá ser a partir das 8h da manhã na 

praça central.

9. O valor da inscrição para participar somente do DNJ será de R$ 

10,00.

10. O Fórum da Juventude do Cerrado está organizado da seguinte 

maneira:
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Ÿ  Sexta: acolhida, credenciamento, celebração de abertura e 

acolhida nas casas das famílias.

Ÿ  Sábado: mesas redondas, oficinas, rodas de conversas e a festa dos 

povos do Cerrado.

Ÿ  Domingo: celebração do DNJ com caminhada ecológica, 

celebração eucarística, apresentações culturais e celebração de 

envio. 

11. Na inscrição, cada participante deverá escolher três oficinas e 

enumerar a ordem de preferência. A distribuição para as oficinas 

será feita pela organização do encontro, a partir da ordem de 

chegada e de acordo com a ordem enumerada. 

12. No domingo teremos uma caminhada e neste momento pode estar 

chovendo ou com sol quente, por isso é importante levar um 

guarda chuva e/ou protetor solar. 

13. Após o almoço do dia 11, vamos ter um momento de apresentações 

culturais dos diversos grupos. Por isso é importante, no envio das 

inscrições, informar o nome e o tempo de cada apresentação, 

sendo no máximo de 7 minutos para cada apresentação. 

14. Além dos objetos de higiene pessoal, é importante trazer nossos 

instrumentos musicais, bandeiras, camisetas e muita animação.  

15. Pedimos também que levem pratos e talheres de plástico ou de 

alumínio. Não vamos usar descartáveis no Fórum da Juventude do 

Cerrado. Não é necessário levar copos. 

Para maiores informações, entrar em contato:

Ÿ João Marcos (PJ Diocese de Goiás): (62) 9 9375 5783 

Ÿ Pe. Wellington (Paróquia de Itaguari): (62) 9 8592 7117

Ÿ Pedro Caixeta: (CEBI GO) (61) 9 8282 1254

Ÿ Hélia Marina (PJ Regional Centro-Oeste): (62) 9 8226 5922

Ÿ Paróquia São Sebastião: (62) 3396 1256

Ÿ Os grupos de jovens da Diocese de Goiás podem entrar em contato 

com a coordenadora de sua região pastoral 
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1.  Riacho do navio

2.  Obras do Poeta

3.  Cio da Terra.

4.  Pra não dizer que falei das  

flores

5.  Te desejo

6.  Caçador de mim

7.  Canção da América

8.  Guaranis

9.  Coração civil

10.  Eu só peço a Deus

11.  É bonita demais

12.  Dias melhores

13.  Coração de estudante

14.  Comida

15.  O mesmo rosto

16.  Para mudar a sociedade

17.  Onipotente e bom Senhor

18.  Nossa alegria é saber que um 

dia

19.  Pai Nosso dos mártires

20.  Dizem que este país é feliz

21.  Abre a janela meu bem

22.  Se calarem a voz dos profetas

23.  Tocando em frente

24.  Canto das três raças

25.  G e n t e  n o v a  ( B a i ã o  d a s  

comunidades)

26.  Salmo 143 (142)

27.  Utopia

28.  O que é? O que é?

29.  Esperança jovem

30.  É missão de todos nós

31.  Negro nagô

32.  É como a chuva que lava.

33.  Canto da libertação

34.  Bandeira do Divino

35.  Cálix bento

36.  Canção da chegada

37.  Religião libertadora

38.  Eis me aqui Senhor

39.  Eu creio num mundo novo

40.  Eu vim para que todos tenham 

vida

41.  Força viva de paz

42.  Glória dos pobres

43.  Nova luz

44.  Ofertório do povo

45.  Os cristãos tinha tudo em 

comum

46.  Salve a Romaria

47.  Negra Mariama

48.  Bendito dos Romeiros

49.  Javé o Deus dos pobres

50.  Floriô

51.  Pôe a semente na terra

52.  Monte Castelo

53.  Palavras ao vento

54.  O seu olhar

55.  Frutos da terra

56.  Araguaia

57.  Catirandê

58.  Companheiro

59. Louca magia

60 . Luar do sertão

Sugestões de músicas

Índice



1. Riacho do navio

Riacho do navio. Corre pro Pajeú

O rio Pajeú vai despejar. No São 

Francisco. O rio São Francisco. Vai 

bater no "mei" do mar. O rio São 

Francisco. Vai bater no "mei" do mar.

(bis)

Ah! se eu fosse um peixe. Ao 

contrário do rio. Nadava contra as 

águas. E nesse desafio. Saía lá do 

mar pro Riacho do Navio. Eu ia 

direitinho pro Riacho do Navio

Pra ver o meu brejinho. Fazer umas 

caçada. Ver as "pegá" de boi. Andar 

nas vaquejada. Dormir ao som do 

c h o c a l h o .  E  a c o r d a r  c o m  a 

passarada. Sem rádio e nem notícia

Das terra civilizada. Sem rádio e 

nem notícia. Das terra civilizada.

2. Obras do poeta

Os passarinhos enfeitam os jardins 

e  as  florestas. São iguais  às 

melodias, vivem n'alma dos poetas. 

Qualquer tipo de canção, sertaneja 

ou popular. Serve de inspiração,  

como tema pra rimar.

O construtor da floresta, faz seu 

prédio na painera. E o maestro 

sabiá, faz seu show na laranjeira. Na 

copada de um pinheiro, canta 

alegre o bem-te-vi. À tarde na 

capoeira, canta triste a juriti.

Quando ouço um disparo, de 

espingarda tenho dó. Por saber que 

na palhada, está morrendo um 

xororó. Quando o gavião malvado 

vem chegando de mansinho. 

Atacando sem piedade, deixa viúvo 

o canarinho.

No pomar as lindas asas, nas mais 

variadas cores. Num constante 

vaivém, dos pequenos beija-flores

No moinho o tico-tico, enche o 

papo de fubá. E a pombinha 

mensageira, foi pra nunca mais 

voltar.

3. Cio da terra

Debulhar o trigo. Recolher cada 

bago do trigo; forjar no trigo o 

milagre do pão. E se fartar de pão...

Decepar a cana. Recolher a garapa 

da cana; roubar da cana a doçura do 

mel. Se lambuzar de mel...

Afagar a terra. Conhecer os desejos 

da terra; cio da terra, a propícia 

estação. E fecundar o chão...

4. Pra não dizer que não falei 

das flores

C a m i n h a n d o  e  c a n t a n d o ,  e 

seguindo a canção, somos todos 

iguais, braços dados ou não. Nas 

e s c o l a s ,  n a s  r u a s ,  c a m p o s , 

construções. . . caminhando e 

cantando e seguindo a canção.

Vem, vamos embora que esperar 
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não é saber. Quem sabe faz a hora, 

não espera acontecer!

Pelos campos há fome, em grandes 

plantações. Pelas ruas marchando, 

indecisos cordões. Ainda fazem da 

flor seu mais forte refrão, e acreditam 

nas flores vencendo o canhão.

Há soldados armados, amados ou 

não, quase todos perdidos, de armas 

na mão. Nos quartéis lhes ensinam 

uma antiga lição, de morrer pela 

pátria e viver sem razão.

Nas escolas, nas ruas, Campos, 

construções. Somos todos soldados, 

armados ou não. Caminhando e 

cantando, e seguindo a canção, 

somos todos iguais, braços dados ou 

não.

Os amores na mente, as flores no 

chão, a certeza na frente, a história 

na mão, caminhando e cantando, e 

seguindo a canção, aprendendo e 

ensinando, uma nova lição.

5. Te desejo

Eu te desejo vida, longa vida.

Te desejo a sorte de tudo que é bom, 

de toda alegria, ter a companhia.

Colorindo a estrada em seu mais belo 

tom. 

Eu te desejo a chuva na varanda, 

molhando a roseira pra esabrochar.

E dias de sol pra fazer os teus planos, 

nas coisas mais simples 

que se imaginar. E dias de sol pra 

fazer os teus planos, nas coisas mais 

simples que se imaginar.

Eu te desejo a paz de uma andorinha, 

no voo perfeito contemplando o mar.

E que a fé movedora de qualquer 

montanha, te renove sempre e te faça 

sonhar.

Mas se vier as horas de melancolia, 

que a lua tão meiga venha te afagar.

E que a mais doce estrela seja tua 

guia, como mãe singela a te orientar.

Eu te desejo mais que mil amigos.

A poesia que todo poeta esperou.

Co r a ç ã o  d e  m e n i n o  c h e i o  d e 

esperança, voz de pai amigo e olhar 

de avô.

6. Caçador de mim

Por tanto amor. Por tanta emoção. A 

vida me fez assim. Doce ou atroz. 

Manso ou feroz. Eu, caçador de mim.

Preso a canções. Entregue a paixões

Que nunca tiveram fim. Vou me 

encontrar. Longe do meu lugar

Eu, caçador de mim.

Nada a temer senão o correr da luta. 

Nada a fazer senão esquecer o medo. 

Abrir o peito a força, numa procura. 

Fugir às armadilhas da mata escura. 

Longe se vai, sonhando demais, mas 

aonde se chega assim. Vou descobrir

O que me faz sentir. Eu, caçador de 

mim.
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7. Canção da América

Amigo é coisa pra se guardar. 

Debaixo de sete chaves. Dentro do 

coração. Assim falava a canção, 

que na América ouvi. Mas quem 

cantava chorou, ao ver seu amigo 

p a r t i r. M a s  q u e m  fi co u , n o 

pensamento voou, com seu canto 

que o outro lembrou. E quem voou,

no pensamento ficou, com a 

lembrança que o outro cantou.

Amigo é coisa pra se guardar, no 

lado esquerdo do peito. Mesmo 

que o tempo e a distância, digam 

não. Mesmo esquecendo a canção. 

O que importa é ouvir. A voz que 

vem do coração. Seja o que vier, 

venha o que vier. Qualquer dia 

amigo eu volto, a te encontrar. 

Qualquer dia amigo a gente vai se 

encontrar.

8. Guaranis

Ah, quero ouvir a serenata, ver 

crescer as nossas matas e tocar um 

violão. Ah, meu amigo, vem cantar,

Pois o dia vai raiar, e morar nesta 

canção. 

Ah, que saudades do poeta, do 

artista, do profeta, que o tempo 

eternizou. Ah, como eu falei das 

flores, liberdade, beija-flores,

Que meu coração sonhou.

Ah, ver crianças pelas praças,  paz 

e pipa, pão de graça, como o cheiro 

de hortelã.

Ah, água pura ali na fonte e a gente 

olhar os montes, sem ter medo do 

amanhã.

Ah, o meu lindo continente que fez 

do sangue a semente para ver o sol 

nascer. Ah, nossas matas tão 

bonitas, Verdes mares, canto a vida

Quando o dia amanhecer.

Ah, quanta luta na fronteira, tanta 

dor na cordilheira que o condor 

não voou. Ah, dança e terra 

guaranis, de uma raça tão feliz

Que o homem dizimou. Ah, vou 

nos passos de um menino, no meu 

coração latino, a esperança tem 

lugar. Ah, quando bate a saudade,

Abre as asas liberdade, que não 

paro de cantar.(bis)

9. Coração civil

Quero a utopia, quero tudo e mais. 

Quero a felicidade nos olhos de um 

pai. Quero a alegria, muita gente 

feliz, quero que a justiça reine em 

meu país.

Quero a liberdade, quero o vinho e 

o pão, quero ser amizade, quero 

amor, prazer, quero nossa cidade, 

sempre ensolarada, os meninos e o 

povo no poder, eu quero ver.

São José da Costa Rica, coração 

civil, me inspire no meu sonho de 

amor, Brasil. Se o poeta é o que 

sonha o que vai ser real, vou 

sonhar coisas 
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boas que o homem faz. E esperar 

pelos frutos no quintal.

Sem polícia, nem a milícia, nem 

fe i t iço , cadê  poder?  Viva  a 

preguiça viva a malícia, que só a 

gente é que sabe ter.

Assim vivendo a minha utopia, eu 

vou levando a vida. Eu viver bem 

melhor, doido pra ver o meu sonho 

teimoso, um dia se realizar.

10. Eu só peço a Deus

Eu só peço a Deus. Que a dor não 

me seja indiferente. Que a morte 

não me encontre um dia. Solitário 

sem ter feito o que queria.

Eu só peço a Deus. Que a dor não 

me seja indiferente. Que a morte 

não me encontre um dia. Solitário 

sem ter feito o que eu queria.

Eu só peço a Deus. Que a injustiça 

não me seja indiferente. Pois não 

posso dar a outra face. Se já fui 

machucada brutalmente.

Eu só peço a Deus. Que a guerra 

não me seja indiferente. É um 

monstro grande e pisa forte 

Toda fome e inocência dessa 

gente.

Eu só peço a Deus. Que a mentira 

não me seja indiferente. Se um só 

traidor tem mais 

poder que um povo. Que este povo 

não esqueça facilmente. 

Eu só peço a Deus. Que o futuro 

não me seja indiferente. Sem ter 

que fugir desenganado. Pra viver 

uma cultura diferente.

11. É bonita demais

É bonita de mais, é bonita de mais a 

mão de quem conduz a bandeira da 

paz. (bis)

É a paz verdadeira, que vem da 

j u s t i ç a ,  i r m ã o .  É  a  p a z  d a 

esperança, que nasce de dentro 

do coração. (bis)

É a paz da verdade, da pura 

irmandade do amor, paz da comu- 

nidade, que busca igualdade, ô, ô. 

(bis)

Paz que é graça e presente, na vida 

da gente de fé, paz do Onipotente, 

Deus na nossa frente, Javé. (bis)

12. Dias melhores

V i v e m o s  e s p e r a n d o ,  d i a s 

melhores. Dias de paz, dias a mais, 

Dias que não deixaremos para trás.

Vivemos esperando. O dia em que 

seremos melhores, melhores no 

amor, melhores na dor, melhores 

em tudo.

Vivemos esperando. O dia em que 
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seremos para sempre. Vivemos 

esperando. Dias melhores pra 

sempre. (bis)

13. Coração de Estudante

Quero falar de uma coisa, adivinha 

onde ela anda? Deve estar dentro do 

peito. Ou caminha pelo ar, pode estar 

aqui do lado. Bem mais perto que 

pensamos. A folha da juventude. É o 

nome certo desse amor.

Já podaram seus momentos, desvia-

ram seu destino, seu sorriso de 

menino, quantas vezes se escondeu. 

Mas renova-se a esperança, nova 

aurora a cada dia, e há que se cuidar 

do broto, pra que a vida nos dê flor e 

fruto.

Coração de estudante. Há que se 

cuidar da vida, Há que se cuidar do 

mundo, tomar conta da amizade. 

Alegria e muito sonho, espalhados 

no caminho. Verdes: planta e 

sentimento. Folhas, coração, 

juventude e fé.

14. Comida

Bebida é água! Comida é pasto! Você 

tem sede de quê? Você tem fome de 

quê? A gente não quer só comida, a 

gente quer comida, diversão e arte. A 

gente não quer só comida, a gente 

quer saída para qualquer parte, a 

gente não quer só comida, a gente 

quer bebida, diversão, balé. A gente 

não quer só comida, a gente quer a 

vida como a vida quer. Bebida é água!

Comida é pasto! Você tem sede de 

quê? Você tem fome de quê?

A gente não quer só comer, a gente 

quer comer e quer fazer amor. A 

gente não quer só comer, a gente 

quer prazer pra aliviar a dor. A gente 

não quer só dinheiro, a gente quer 

dinheiro e felicidade. A gente não 

quer só dinheiro, a gente quer inteiro 

e não pela metade. 

Bebida é água! Comida é pasto! Você 

tem sede de quê? Você tem fome de 

quê? A gente não quer só comida, a 

gente quer comida, diversão e arte. A 

gente não quer só comida, a gente 

quer saída para qualquer parte.

A gente não quer só comida, a gente 

quer bebida, diversão, balé. A gente 

não quer só comida, a gente quer a 

vida como a vida quer. A gente não 

quer só comer, a gente quer comer e 

quer fazer amor. A gente não quer só 

comer, a gente quer prazer pra aliviar 

a dor.

A gente não quer só dinheiro, a gente 

quer dinheiro e felicidade. A gente 

não quer só dinheiro, a gente quer 

inteiro e não pela metade. Diversão e 

arte, para qualquer parte. Diversão, 

balé, como a vida quer. Desejo, 

necessidade, vontade. Necessidade, 

desejo,  necessidade, vontade. 

Necessidade. 
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15. O mesmo rosto

Dizem que o sol deixou de brilhar, 

que as flores mais  belas não 

perfumam mais. Os jovens teriam 

deixado de amar. De crer  na 

esperança de poder mudar. Que as 

lutas e os sonhos o vento espalhou. E 

que envelheceram as forças do 

amor.

Se fosse assim que digam vocês. De 

quem é o rosto que ainda sorri. De 

quem é o grito que nos faz tremer. 

Defendendo a vida, o modo de ser? 

De quem são os passos marcados no 

chão, unindo o compasso de um só 

coração?

Enquanto existir um raio de luz. E 

uma esperança que a todos conduz. 

Existe a certeza, plantada no chão. 

Ternura e beleza não acabarão. Pois 

a juventude que sabe guardar. Do 

amor e da vida não vai descuidar.

O rosto de Deus é jovem também. E o 

sonho mais lindo é ele quem tem. 

Deus não envelhece, tampouco 

morreu. Continua vivo no povo que é 

seu. Se a juventude viesse a faltar. O 

rosto de Deus iria mudar.

16. Pra mudar a sociedade

Pra mudar a sociedade. Do jeito que 

a gente quer. Participando sem 

medo de ser mulher. (bis)

Por  que a  luta  não é  só  dos 

companheiros, participando sem 

medo de ser mulher. Pisando firme 

s e m  p e d i r  n e n h u m  s e g r e d o ,

participando sem medo de ser 

mulher.

Pois sem mulher a luta vai pela 

metade, participando sem medo de 

ser  mulher. Forta lecendo os 

movimentos populares. Participan- 

do sem medo ser de mulher. .

Na aliança operaria e camponesa,

Participando sem medo ser de 

mulher. Pois a vitória vai ser nossa 

com certeza, participando sem 

medo de ser mulher.

17. Onipotente e bom Senhor  

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  cr iaturas,

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 

s u s t e n t o ,  D e u s  d a  c r i a ç ã o . 
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Louvado sejas, meu bom Senhor, 

Pela irmã água e seu valor. Preciosa e 

casta, humilde e boa, se corre, um 

canto a ti entoa.

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, meu bom Senhor,

Pelas pessoas que em teu amor,

Perdoam e sofrem tribulação,

Felicidade em ti encontrarão.

Louvado sejas pela irmã morte,

que vem a todos, ao fraco e ao forte;

Feliz aquele que te amar, a morte 

eterna não o matará.

Bem aventurado quem guarda a paz.

Pois o altíssimo o satisfaz. Vamos 

louvar e agradecer, com humildade 

ao Senhor bendizer.

18. Nossa alegria é saber que um 

dia

Nossa alegria é saber que um dia 

Todo esse povo se libertará: 

Pois Jesus Cristo é o Senhor do mundo,

Nossa esperança realizará. (bis)

Jesus manda libertar os pobres e ser 

cristão é ser libertador. 

Nascemos livres pra crescer na vida,

Não pra ser pobre, nem viver na dor. 

(bis)

Vejo no mundo tanta coisa errada,

A gente pensa em desanimar.

Mas quem tem fé sempre  está com 

Cristo, tem esperança e força pra 

lutar. (bis)

Não diga nunca que Deus é culpado,

Quando na vida o sofrimento vem.

Vamos lutar, que o sofrimento passa,

Pois Jesus Cristo já sofreu também. 

(bis)

Libertação se encontra no trabalho,

Mas há dois modos de trabalhar:

Há quem trabalha escravo do inheiro,

Há quem procura o mundo melhorar. 

(bis)

E pouco a pouco o tempo vai 

p a s s a n d o ,  a  g e n t e  e s p e r a  a 

libertação. 

Se a gente luta, ela vai chegando, se a 

gente espera, ela não chega não! (Bis)

19. Pai nosso dos mártires 

O, o, o, o. O, o, o, o. Pai nosso, dos 

pobres marginalizados Pai nosso, 

dos mártires, dos torturados. Teu 

nome é santificado naqueles que 

morrem defendendo a vida, teu 

nome é glorificado, quando a justiça 

é nossa medida. Teu reino é de 

liberdade, de fraternidade, paz e 

comunhão. Maldita toda a violência 
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que devora a vida pela repressão.

O, o, o, o. O, o, o, o.

Queremos fazer tua vontade, és o 

verdadeiro  Deus  l ibertador.

Não vamos seguir as doutrinas 

corrompidas pelo poder opressor.

Pedimos-te o pão da vida, o pão da 

segurança, o pão das multidões.

O pão que traz humanidade, 

Que constrói o homem em vez de 

canhões.

Perdoa-nos quando por medo 

ficamos calados diante da morte.

Perdoa e destrói os reinos em que a 

corrupção é a lei mais forte. 

Protege-nos da crueldade, do 

esquadrão da morte, dos prevale- 

cidos. Pai nosso revolucionário,

Parceiro dos pobres, Deus dos 

oprimidos. Pai nosso, revolucio- 

nário, parceiro dos pobres, Deus 

dos oprimidos. O, o, o, o. O, o, o, o.

20. Dizem que este país é feliz

Dizem que este país é feliz porque o 

povo ainda canta nas ruas. Dizem 

que nossa nação não vai mal 

porque o povo ainda faz carnaval.

E eu queria somente lembrar que há 

milhões de crianças sem lar.

Não partilham da mesma visão

Há tristeza no seu coração.

Menores abandonados. Alguém os 

abandonou. Pequenos e  mal 

amados o progresso não os adotou.

Pelas esquinas e praças estão

Desleixados e até maltrapilhos

Frutos espúrios da nossa nação

São rebentos, porém, não filhos

E eu queria somente lembrar que há 

milhões de crianças sem lar 

Compartilham do mesmo sofrer

Já não sabem a quem recorrer

Menores abandonados. Alguém os 

abandonou. Pequenos e  mal 

amados o progresso não os adotou 

(bis)

Vivem à margem da nossa nação

Assaltando e ferindo quem passa

Tentam gritar do seu jeito infeliz

Que o país os deixou na desgraça

E eu queria somente lembrar que há 

milhões de crianças sem lar

São os frutos do mal que floriu num 

país que jamais repartiu.

Menores abandonados. Alguém os 

abandonou. Pequenos e  mal 

amados o progresso não os adotou 

(bis)

Menores abandonados, alguém os 

abandonou

21. Abre a janela meu bem

Abre a janela meu bem! Vem ver o 

dia que vem! Deixa o sol entrar, e o 

vento falar. Que eu te quero bem.

Deixa a brisa da manhã te abraçar, 

vê a rosa no canteiro te sorrir. Vou 
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pedir galo-campina pra cantar, vou 

mandar te dar bom-dia o bem-te-

vi.

Essa vida é só vida com amor, 

acordado é o melhor jeito de  

sonhar. Que o carinho seja o bom 

sabor, e a razão pra toda hora 

começar.

Se a saudade ou o cansaço te bater, 

busque a força no segredo da 

paixão. Não me esqueça, que eu não 

vou te esquecer, somos um neste 

país que é o coração.

22. Se calarem a voz dos Profetas

Se calarem a voz dos profetas, as 

pedras falarão. Se fecharem os 

poucos caminhos, mil trilhas 

nascerão.

Muito tempo não dura a verdade, 

nestas margens estreitas demais, 

Deus criou o infinito pra vida ser 

sempre mais.

É Jesus este Pão de igualdade, 

viemos pra comungar, com a luta 

sofrida de um povo. Que quer, ter 

voz, ter vez, lugar. Comungar é 

tornar-se um perigo, viemos pra 

incomodar, com a fé e a união 

nossos passos um dia vão chegar.

O Espírito é vento incessante que 

nada há de prender. Ele sopra até no 

absurdo, que a gente não quer ver. 

Muito tempo não dura a verdade, 

nestas margens estreitas demais. 

Deus criou o infinito pra vida ser 

sempre mais.

No banquete da festa de uns 

poucos, só rico se sentou. Nosso 

Deus fica ao lado dos pobres, 

colhendo o que sobrou. Muito 

tempo não dura a verdade, nestas 

margens estreitas demais. Deus 

criou o infinito pra vida ser sempre 

mais.

O poder tem raízes na areia, o 

tempo faz cair. União é a rocha que 

o povo usou pra construir. Muito 

tempo não dura a verdade, nestas 

margens estreitas demais. Deus 

criou o infinito pra vida ser sempre 

mais.

23. Tocando em frente

Ando devagar porque já tive pressa 

E levo esse sorriso porque já chorei 

demais. Hoje me sinto mais forte, 

mais feliz, quem sabe? Só levo a 

certeza de que muito pouco eu sei

Nada sei.

Conhecer as manhas e as manhãs, 

O sabor das massas e das maçãs, 

É preciso amor pra poder pulsar, 

É preciso paz pra poder sorrir, 

É preciso a chuva para florir

Penso que cumprir a vida seja 

simplesmente. 

Compreender a marcha e ir tocando 
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e m  f r e n t e .  Co m o  u m  v e l h o 

boiadeiro levando a boiada. Eu vou 

tocando dias pela longa estrada eu 

vou. Estrada eu sou.

 

Conhecer as manhas e as manhãs, 

O sabor das massas e das maçãs, 

É preciso amor pra poder pulsar, 

É preciso paz pra poder sorrir, 

É preciso a chuva para florir.

Todo mundo ama um dia todo 

mundo chora, um dia a gente chega, 

no outro vai embora. Cada um de 

n ó s  c o m p õ e  a  s u a  h i s t ó r i a

Cada ser em si carrega o dom de ser 

capaz, de ser feliz.

24. Canto das três raças

Ninguém ouviu um soluçar de dor 

No canto do Brasil um lamento 

triste sempre ecoou, desde que o 

índio guerreiro, foi pro cativeiro e 

de lá cantou, negro entoou, um 

canto de revolta pelos ares. No 

Quilombo dos Palmares onde se 

refugiou. Fora a luta dos inconfi- 

dentes. Pela quebra das correntes 

nada adiantou e de guerra em paz 

de paz em guerra todo o povo dessa 

terra. Quando pode cantar. Canta de 

dor. Ô,Ô,Ô,Ô,Ô,Ô.

E ecoa noite e dia é ensurdecedor ai, 

mas que agonia o canto do traba- 

lhador. Esse canto que devia ser um 

canto de alegria soa apenas como 

um soluçar de dor. Ô,Ô,Ô,Ô,Ô,Ô.

25.  Gente nova (baião das 

comunidades)

Somos gente nova vivendo a união

Somos povo semente de uma nova 

nação ê, ê. Somos gente nova 

vivendo o amor. Somos comuni- 

dade, povo do Senhor, ê, ê.

Vou convidar os meus irmãos 

trabalhadore, operários, lavrado- 

res, biscateiros e outros mais, e 

juntos vamos celebrar a confiança 

nossa luta na esperança de ter terra, 

pão e paz, ê, ê.

Vamos chamar os índios que ainda 

resistem as tribos que ainda 

insistem no direito de viver e juntos 

vamos reunidos na memória. 

Celebrar uma vitória que vai ter que 

acontecer, ê, ê.

Convido os negros, irmãos no 

sangue e na sina. Seu gingado nos 

ensina a dança da redenção, de 

braços dados, no terreiro da 

irmandade. Vamos sambar de 

verdade enquanto chega a razão, ê, 

ê.

Vamos chamar Oneide, Rosa, Ana e 

Maria, a mulher que noite e dia luta 

e faz nascer o amor. E reunidas no 

altar da liberdade, vamos cantar de 

verdade, vamos pisar sobre a dor, ê, 

ê.

Vou convidar a criançada e a 
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juventude. Tocadores, me ajudem, 

vamos cantar por aí. O nosso canto 

vai encher todo o país velho vai 

dançar feliz, quem chorou vai ter 

que rir, ê, ê.

Desempregados, pescadores, des- 

prezados e os marginalizados, 

venham todos se ajuntar. A nossa 

marcha pra nova sociedade quem 

nos ama de verdade pode vir, tem 

um lugar, ê, ê

.

Laiá, laiá, lalaialaiá.

26. Salmo 143 (142)

Um canto novo ao Senhor eu vou 

cantar! Na minha viola O meu Deus 

quero louvar! 

 Bendito seja o Senhor, que conduz 

a história. Que fortalece seu povo, e 

sustenta sua luta. O seu nome é 

rochedo, que salva e liberta. Nele a 

esperança da vida, escudo e certeza 

de nossa vitória. 

Quem somos nós criaturas pra 

tanto carinho? O ser humano é tão 

frágil qual sombra que passa. Olhe 

pra nossa pobreza nos livre e 

guarde. Das ondas turvas da morte, 

das mãos do opressor e do falso 

caminho. 

Que esta nação cresce livre em 

pleno vigor. Gente irradiando a 

beleza da arte divina. Nossas 

colheitas transbordem de toda 

fartura! Feliz o povo fraterno. Que 

vive a justiça e pertence ao Senhor. 

27. Utopia 

Quando o dia da paz renascer, 

Quando o Sol da esperança brilhar,

Eu vou cantar! Quando o povo nas 

ruas sorrir, e a roseira de novo florir, 

Eu vou cantar! Quando as cercas 

caírem no chão, quando as mesas se 

encherem de pão, eu vou cantar! 

Quando os muros, que cercam os 

jardins, destruídos então os 

jasmins, vão perfumar!

Vai ser tão bonito se ouvir a canção. 

Cantada de novo. No olhar da gente 

a certeza de irmãos. Reinado do 

povo (bis)

Quando as armas da destruição, 

Destruídas em cada nação, eu vou 

sonhar! E o decreto que encerra a 

opressão, assinado só no coração, 

vai triunfar! Quando a voz da 

verdade se ouvir, e a mentira não 

mais existir, será enfim! Tempo 

novo de eterna justiça, sem mais 

ódio sem sangue ou cobiça, vai ser 

assim!

28. O que é?  O que é? 

Eu fico com a pureza da resposta das 

crianças. É a vida, é bonita e é 

bonita...

Viver! E não ter a vergonha de ser 
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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...

Mas 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... Há quem fale que a vida da 

gente. É um nada no mundo, é uma 

gota, é um tempo. Que nem 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 luta e 

prazer. Ele diz que a vida é viver, ela 

diz que 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. 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...

29. Esperança jovem

A juventude unida clamando noite 

e dia. Com gritos de esperança e de 

paz. Estamos pelas praças e somos 

milhões. Nos campos nas favelas 

s o m o s  m u l t i d õ e s .  Pe r d i d o s 

p r o c u r a m o s  u m  c a m i n h o .

Ninguém vai ser feliz se andar 

sozinho.

Laiá, laiá, laiá ,laía. Laiá, laiá, laiá, 

laía

A fome entre os dentes e a morte no 

chão. Fizeram do prazer a maldição. 

Nas mãos dos opressores nós 

morremos. Ser livres nós queremos 

e seremos.

A flor da liberdade em nosso olhar. 

Paixão ternura e sonho em nosso 

ar. De olho no futuro, nós estamos é 

a vida que amamos e buscamos.

É esta a nossa hora e o tempo é pra 

nós. Que chegue em todo o canto a 

nossa voz. Miremos bem no 

espelho da memória. Faremos 

jovem e linda nossa história.

30. É missão de todos nós

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 tenho mel, sabor do céu,

eu vivo pra amar e pra servir.
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Eu sou como estrela em noite escura. 

Eu levo a luz sigo a Jesus. Eu vivo pra 

amar e pra servir!

Eu sou, sou profeta da verdade. 

canto a justiça e a liberdade.

Eu vivo pra amar e pra servir!

31. Negro nagô 

Eu vou tocar minha viola. Eu sou um 

negro cantador. O negro canta deita 

e rola. Lá na senzala do Senhor.

Dança aí, negro nagô (4X)

Tem que acabar com esta história. 

De negro ser inferior. O negro é 

gente e quer escola. Quer dançar 

samba e ser doutor.

O negro mora em palafita. Não é 

culpa dele, não senhor. A culpa é da 

abolição. Que veio e não o libertou.

Vou botar fogo no engenho. Aonde o 

negro apanhou. O negro é gente 

como o outro. Quer ter carinho e ter 

amor.

32. É como a chuva que lava

É como a chuva que lava, é como o fogo 

que arrasa. Tua palavra é assim, não 

passa por mim sem deixar um sinal.

Tenho medo de não responder, de 

fingir que eu não escutei. Tenho 

medo de ouvir o teu chamado, virar 

do outro lado. E fingir que não sei.

Tenho medo de não perceber, de não 

ver o teu amor passar. Tenho medo 

de estar. Distraído, magoado, ferido. 

E então me fechar.

Tenho medo de estar a gritar. E negar 

o meu coração, tenho medo de 

Cristo que passa, oferece uma graça. 

E eu digo que não.

33. Canto da libertação 

Minha força e meu canto é o Senhor! 

Salvação ele se fez para mim!

Cantemos a Deus que nos libertou 

Das mãos do inimigo, dos pés do 

opressor!

Cantemos a Deus que nos libertou. 

Cavalos a carros no mar afogou!

Cantemos a Deus que nos libertou.

Soldados e chefes vencidos deixou!

Cantemos a Deus que nos libertou. 

No longo deserto com a gente ele 

andou!

Cantemos a Deus que nos libertou. 

Na fome e na sede nos alimentou!

Cantemos a Deus que nos libertou. A 

lei da Justiça pra nós ensinou!

Cantemos a Deus que nos libertou. A 

terra bendita a nós entregou!

34. Bandeira do Divino
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Os devotos do Divino. Vão abrir sua 

morada. Pra bandeira do menino

Ser bem vinda e ser louvada, oi, ai.

Deus vos salve esse devoto. Pela 

esmola em vosso nome. Dando água 

a quem tem sede. Dando pão a 

quem tem fome, oi, ai.

A bandeira acredita. Que a semente 

seja tanta. Que essa mesa seja farta

Que essa casa seja santa, oi, ai.

Que o perdão seja sagrado. Que a fé 

seja infinita. Que o homem seja 

livre. Que a justiça sobreviva oi ai.

Assim como os três Reis Magos. Que 

seguiram a estrela-guia, a bandeira 

segue em frente. Atrás de melhores 

dias, o,i ai.

No estandarte vai escrito. Que ele 

voltará de novo. E o Rei será 

bendito, ele nascerá do povo, oi, ai.

35. Cálix bento

Ó Deus salve o oratório. Ó Deus 

salve o oratório. Onde Deus fez a 

morada. Oiá, meu Deus, onde Deus 

fez a morada, oiá. 

Onde mora o cálix bento. Onde 

mora o cálix bento. E a hóstia 

consagrada. Oiá, meu Deus, e a 

hóstia consagrada, oiá

De Jessé nasceu a vara. De Jessé 

nasceu a vara. E da vara nasceu a 

flor. Oiá, meu Deus, da vara. nasceu 

a flor, oiá.

E da flor nasceu Maria. E da flor 

nasceu Maria. De Maria o Salvador 

Oiá, meu Deus, de Maria o Salvador, 

oiá

36. Canção da chegada 

Estamos aqui, Senhor, viemos de 

todo lugar. Trazemos um pouco do 

que somos, pra nossa fé partilhar.

Trazendo o nosso louvor, um canto de 

alegria; trazendo a nossa vontade de 

ver raiar um novo dia.

Estamos aqui, Senhor, cercando 

esta mesa comum. Trazendo ideias 

diferentes, mas em Cristo somos 

um.

E quando sairmos daqui, nós vamos 

para voltar. Na força da esperança e 

na coragem de lutar.

37. Religião libertadora

É  p o r  c a u s a  d o  m e u  p o v o 

machucado que acredito  em 

religião libertadora! É por causa de 

Jesus ressuscitado que acredito em 

religião libertadora!

É por causa dos profetas que 

anunciam. Que batizam, que 

organizam, denunciam. É por causa 

de quem sofre a dor do povo. É por 
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causa de quem morre sem matar. É 

p o r  c a u s a  d o s  p e q u e n o s  e 

oprimidos. Dos seus sonhos, dos 

seus ais, dos seus gemidos, é por 

causa do meu povo injustiçado, das 

ovelhas sem rebanho e sem pastor

É por causa do profeta que se cala, 

mas até com seu silêncio grita e 

fala. É por causa de um Jesus que 

anunciava, mas também gritava aos 

grandes: ai de vós

É por causa do que fez João Batista, 

que arriscou mas preparou a tua 

vinda. É por causa de milhões de 

testemunhas. Que apostaram suas 

vidas no amor 

38. Eis-me aqui, senhor

Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, 

Senhor! Pra fazer tua vontade, pra 

viver do teu Amor. Pra fazer tua 

vontade, pra viver do teu amor. Eis-

me aqui, Senhor!

O Senhor é o Pastor que me conduz

Por caminhos nunca vistos me 

e n v i o u . S o u  c h a m a d o  a  s e r 

fermento sal e luz. E por isso 

respondi: aqui estou!

Ele pôs em minha boca uma canção. 

Me ungiu como profeta e trovador 

Da história e da vida do meu povo. E 

por isso respondi: aqui estou!

Ponho a minha confiança no 

Senhor. Da esperança sou chamado 

a ser sinal. Seu ouvido se inclinou 

ao meu clamor. E por isso respondi: 

aqui estou!

39. Eu creio num mundo novo 

Eu creio num mundo novo pois, 

Cristo ressuscitou! Eu vejo sua luz no 

povo, por isso alegre sou.

Em toda pequena oferta, na força da 

união, no pobre que se liberta, eu 

vejo ressurreição! Na mão que foi 

estendida, no dom da libertação,

nascendo uma nova vida, eu vejo 

ressurreição!

Nas flores oferecidas e quando se dá 

perdão, nas dores compadecidas, eu 

vejo ressurreição! Nos homens que 

estão unidos, com outros partindo 

o pão, nos fracos fortalecidos, eu 

vejo ressurreição!

Na fé dos que estão sofrendo, no 

riso do meu irmão, na hora em que 

está morrendo, eu vejo ressurrei- 

ção!

40. Eu v im para  que todos 

tenham vida

Eu vim para que todos tenham vida, 

Que todos tenham vida plenamente.

Reconstrói a tua vida em comunhão 

com teu Senhor; reconstrói a tua 

vida em comunhão com teu irmão: 

Onde está o teu irmão, eu estou 

presente nele.
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"Eu passei fazendo o bem, eu curei 

todos os males" (Mc 7,37); Hoje és 

minha presença junto a todo 

sofredor: Onde sofre o teu irmão, eu 

estou sofrendo nele.

"Entreguei a minha vida pela 

salvação de todos" (Jo 10,18); 

Reconstrói, protege a vida de 

indefesos e inocentes: Onde morre 

o teu irmão, eu estou morrendo 

nele.

"Vim buscar e vim salvar o que 

estava já perdido" (Lc 19,10); Busca, 

salva e reconduze a quem perdeu 

toda a esperança: Onde salvas teu 

irmão, tu me estás salvando nele.

"Este pão, meu corpo e vida para a 

salvação do mundo" (Jo 6,51); É 

presença e alimento nesta santa 

comunhão: Onde está o teu irmão, 

eu estou, também, com ele.

"Salvará a sua vida quem a perde, 

quem a doa" (Jo 12,25); "Eu não 

deixo perecer nenhum daqueles 

que são meus" (Jo 18,9); Onde 

salvas teu irmão, tu me estás 

salvando nele.

"Da ovelha desgarrada eu me fiz o 

bom pastor" (Jo 10,11); Reconduze, 

acolhe e guia a que de mim se 

extraviou: Onde acolhes teu irmão, 

tu me acolhes, também, nele.

41. Força viva de paz

O pão sofrido da terra na mesa da 

refeição. O pão partido na mesa, se 

torna certeza. E se faz comunhão

O Corpo do meu Senhor é força viva 

de paz!

Vinho de festa e alegria. É vida no 

coração. Vinho bebido na luta se 

torna conduta de libertação. O 

Sangue do meu Senhor é força viva 

de paz!

Palavra viva do Reino na forma de 

cada irmão. Palavra que fortalece

Anima e esclarece a nossa união

Palavra do meu Senhor, é força viva 

de paz!

Flores dos jardins, dos campos, 

sorriso exposto no altar. Flores 

molhadas do pranto. De quem deu a 

vida pra vida mudar. A vida de quem 

tombou é força viva de paz.

Água tirada da fonte, matando a 

sede que mata. Água da chuva no 

chão. Traz vida e traz pão pra gente 

e pra mata. Água da vida, Jesus é 

força viva da paz.

Ceia, sagrada, aliança, ato supremo 

do amor, ceia, encontro e esperança 

de Jesus, com a gente. Transfor-

mando a dor. A ceia do meu Senhor 

é força viva de paz!
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42. Glória dos pobres

Glória a Deus nas alturas. É o canto 
das criaturas. Rios e matas se 
a legram. Teus  pobres  por  t i 
esperam. Paz para o povo sofrido. É 
o grito do oprimido. A terra mal 
repartida clama por sua justiça.

Glória, glória, glória. Te damos, 
Senhor. Glória, glória venha o teu 
Reino de amor.

Glória a Jesus nosso guia. Filho da 
virgem Maria. Veio por meio dos 
pobres. Pra carregar nossas dores. 
Filho do Altíssimo Deus, por nós na 
cruz padeceu venceu a morte e a dor

Pra nos dar força e valor. 

Glória ao Espírito Santo que nos 
consola no pranto que orienta a 
Igreja. Pra que do pobre ela seja. 
Que deu coragem a Pedro. E aos 
seus Santos companheiros. Que 
hoje junta esse povo a buscar um 
mundo novo.

43. Nova luz 

A palavra de Deus já chegou. Nova 
luz clareou para o povo. Quando a 
Bíblia Sagrada se abriu / Todo pobre 
já viu mundo novo.   

Quem vivia como cego enxergou 
Quem andava espalhado se juntou. 

P o r  t o d o  c a n t o  j á  n a s c e u . 
comunidade / E no caminho da 
verdade muita gente já entrou.

 Quem sofria na injustiça protestou 
/ Quem calava só por medo já 

gritou. Por todo canto os pequenos 
vão se unindo / E a liberdade vem 
surgindo / E todo velho renovou. 

44. Ofertório do povo

Quem disse que não somos nada e 
que não temos nada para oferecer. 
Repare as nossas mãos abertas 
trazendo as ofertas do nosso viver.

A fé do homem nordestino que 
busca um destino e um pedaço de 
chão. A luta do povo oprimido que 
abre caminho transforma a nação.

Ô, ô, ô, ô, recebe, Senhor. (bis)

Retalhos de nossa história bonitas 
v i tór ias  que  meu povo tem. 
Palmares, Caldeirão, Canudos são 
lutas de ontem e de hoje também.

Ô, ô, ô, ô, recebe, Senhor. (bis)

Aqui trazemos a semente sangue 
desta gente que fecunda o chão. Do 
gringo e tantos lavradores santo e 
operários em libertação.

O, o, o, o, recebe Senhor.

Coragem de quem dá a vida seja 
oferecida neste vinho e pão. É força 
que destrói a morte, muda nossa 
sorte é ressurreição. O, o, o, o, recebe 
Senhor. 

45. Os cristãos tinham tudo em 
comum 

Os cristãos tinham tudo em comum,
dividiam seus bens com alegria.
Deus espera que os dons de cada um 
se repartam com o amor no dia a dia. 
(bis)
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 Deus criou este mundo para todos,
quem tem mais é chamado a 
repartir, com os outros o pão, a 
instrução e o progresso, fazer o 
irmão sorrir.

 
Mas acima de alguém que tem 
riqueza, está o homem que cresce 
em seu valor, e liberto caminha pra 
Deus repartindo com todos o amor.

 
No desejo de sempre repartirmos
nossos bens, elevemos nossa voz,
Ao trazer pão e vinho para o altar, 
em que Deus vai se dar a todos nós.

46. Salve a romaria 

Irmãos, esta é a Mãe-Terra. Nosso 
Deus assim deixou. Hoje somos 
peregrinos. Pelos caminhos que 
Cristo andou.

Meu povo é um povo romeiro
Desde os tempos de Abraão. Vamos 
nesta marcha santa. Esta terra é 
tanta em tão poucas mãos.

Salve, salve a caminhada. Salve, 
salve a romaria. Em busca da nova 
aurora. De um novo dia.

Em nome de tantos povos. Que 
habitaram este imenso chão
Dos índios tão massacrados. Um 
clamor sagrado de conversão

Ninguém é dono da terra. Pois terra 
é mais que mãe. Disse o Mestre, 
disse o rio. Não quebre esse fio de 
inspiração.

Bendita escrava Anastácia. Salve o 
negro rei Zumbi. Das terras da 
Liberdade. Novos quilombos façam 
surgir. 

Quem vem nesta romaria da 
promessa é seguidor será sempre 
abençoado e acompanhado na luz 
do amor.

Bendita seja esta marcha dos 
romeiros da esperança. Quem tem 
Deus na companhia luta noite e dia 
mas não se cansa.

Bendita história sagrada do beato 
Conselheiro. Salve a luta dos sem-
terra e dos sem-teto do mundo 
inteiro

47. Negra Mariama

Negra Mariama! Negra Mariama 
chama! (bis).

Negra Mariama chama pra enfeitar 
o andor porta-estandarte para 
ostentar a imagem Aparecida em 
nossa escravidão. Com o rosto dos 
pequenos, cor de quem é irmão

Negra Mariama chama pra cantar
Que Deus uniu os fracos pra se 
libertar e derrubou dos tronos os 
latifundiário que escravizavam pra 
se regalar.

Negra Mariama chama pra dançar
Saravá esperança até o sol raiar
No samba está presente o sangue 
derramado o grito e o silêncio dos 
martirizados.
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Negra Mariama chama pra lutar
Em nossos  movimentos  sem 
desanimar levanta a cabeça dos 
espoliados. Nossa companheira 
chama pra avançar.

48. Bendito dos romeiros

Bendita e louvada seja esta santa 
romaria. Bendito o povo que 
marcha, Bendito o povo que 
marcha, tendo Cristo como guia.

Sou, sou teu, Senhor, sou povo novo, 
ret irante e  lutador. Deus dos 
peregrinos, dos pequeninos, Jesus 
Cristo Redentor.

No Egito, antigamente, no meio da 
escravidão, Deus libertou o seu 
povo. Hoje Ele passa de novo 
gritando a libertação.

Para a terra prometida o povo de 
Deus marchou. Moisés andava na 
frente. Hoje Moisés é a gente 
quando enfrenta o opressor.

49. Javé, o Deus dos pobres

Javé, o Deus dos pobres e do povo 
sofredor, aqui nos reuniu pra cantar o 
seu louvor, pra nos dar esperança e 
contar com sua mão na construção do 
reino, reino novo, povo irmão. (bis)

Sua mão sustenta o pobre ninguém 
fica ao desabrigo. Dá sustento a 
quem tem fome com a fina flor do 
trigo.

Alimenta os nossos sonho mesmo 
dentro da prisão. Ouve o grito do 

oprimido que lhe toca o coração.

Cura os corações feridos, mostra ao 
povo o seu poder. Dos pequenos é a 
defesa: deixa a vida florescer.

50. Floriô

Arroz deu cacho e o feijão floriô, milho 
na palha, coração cheio de amor.

Povo sem terra fez a guerra por 
justiça, visto que não tem preguiça 
este povo de pegar cabo de foice, 
também cabo de enxada pra poder 
fazer roçado e o Brasil se alimentar.

Com sacrifício debaixo da lona 
preta inimigo fez careta mas o povo 
atravessou rompendo cercas que 
cercam a filosofia de ter paz e 
harmonia para quem planta o amor.

Erguendo a fala gritando Reforma 
Agrária, porque a luta não para 
quando se  conquista  o  chão
f a ze n d o  e s t u d o , j u n t a n d o  a 
companheirada criando coopera- 
tiva pra avançar a produção.

51. Põe a semente na terra 

Toda semente é um anseio de 
frutificar / e todo fruto é uma forma 
da gente se dar.

Põe a semente na terra, não será em 
vão/ Não te  preocupe a colheita, 
plantas para o irmão. (2x)

Toda palavra é um anseio de 
comunicar / e toda fala é uma forma 
da gente se dar. 

Fórum da Juventude do Cerrado | 59



Todo tijolo é um anseio de edificar / 
e toda obra é uma forma da gente se 
dar.    

52. Monte Castelo

Ainda que eu falasse a língua dos 
homens e falasse a língua dos anjos, 
s e m  a m o r  e u  n a d a  s e r i a .

É  s ó  o  a m o r,  é  s ó  o  a m o r ;
Que conhece o que é verdade;
O amor é bom, não quer o mal;
Não sente inveja ou se envaidece.
O amor é o fogo que arde sem se ver; 
É ferida que dói e não se sente; É um 
contentamento descontente; É dor 
q u e  d e s a t i n a  s e m  d o e r .

Ainda que eu falasse a língua dos 
homens  e falasse a língua dos 
anjos, sem amor eu nada seria.

É um não querer mais que bem 
querer; É solitário andar por entre a 
gente; É um não contentar-se de 
contente; É cuidar que se ganha em 
se perder.

É um estar-se preso por vontade;
É servir a quem vence, o vencedor;
É um ter com quem nos mata a 
lealdade; Tão contrário a si é o 
mesmo amor.

Estou acordado e todos dormem 
todos dormem, todos dormem;
Agora vejo em parte, mas então 
veremos face a face.

É só o amor, é só o amor; Que 
conhece o que é verdade.

Ainda que eu falasse a língua dos 
homens e falasse a língua dos anjos, 
sem amor eu nada seria.

53. Palavras ao vento

Ando por aí querendo te encontrar

Em cada esquina paro, em cada 
olhar. Deixo a tristeza e trago a 
esperança em seu lugar. Que o 
nosso amor pra sempre viva. Minha 
dádiva. Quero poder jurar que essa 
paixão jamais será

Palavras apenas. Palavras peque- 
nas. Palavras

54. O seu olhar

O seu olhar lá fora, o seu olhar no 
céu, o seu olhar demora, o seu olhar 
no meu, o seu olhar, seu olhar 
melhora. Melhora o meu.

Onde a brasa mora e devora o breu

Como a chuva molha o que se 
escondeu. O seu olhar, seu olhar 
melhora, melhora o meu.

O seu olhar agora, o seu olhar 
nasceu, o seu olhar me olha, o seu 
olhar é seu. O seu olhar, seu olhar 
melhora, melhora o meu.

55. Frutos da Terra

Periquito tá roendo o coco da 
guariroba. Chuvinha de novembro 
amadurece a gabiroba. Passarinho 
voa aos bandos em cima do pé de 
manga. No cerrado é só sair e 
encher as mãos de pitanga
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Tem guapeva lá no mato. No 
brejinho tem ingá. No campo tem 
curriola, murici e araçá. Tem uns 
pés de marmelada. Depois que 
passa a pinguela. Subindo pro 
cerradinho, mangaba e mama-
cadela.

Cajuzinho quem quiser é só ir 
buscar na serra. E não tem nada 
mais doce que araçá dessa terra. 
Manga, mangaba, jatobá, bacupari

Gravatá e araticum, olha o tempo 
do pequi.

Tem guapeva lá no mato. No 
brejinho tem ingá. No campo tem 
curriola, murici e araçá. Têm uns 
pés de marmelada. Depois que 
passa a pinguela. Subindo pro 
cerradinho, mangaba e mama-
cadela

56. Araguaia

Longas  noites , madrugadas . 
Quanta beleza pra um só lugar. 
Água limpa a se perder. Não, não 
volta nunca mais

Lentamente no abandono. Um 
estrela atravessou o céu. Encena um 
tema de ternura. Um pesadelo da 
razão

Meu Araguaia. Suas areias cobriram 
meus pés. Seu encanto fez do pranto

Um acalanto pra nós dois

E na rede ensimesmado. Sonho 
sonhos que já estão em mim. Sinto a 
vida que eu levo aqui. Não esqueço 
nunca mais

57. Catirandê

Venha vestida de roda, morena, 
espante esse mal, solidão. Venha 
que a roda catira, morena, lhe 
chama. Dance até que essa gente 
aprenda esse refrão. Nada de se 
aquietar, gira roda catirandê, roda 
g i r a  c a t i r a n d ê ,  g i r a  r o d a 
catirandê,roda gira catirandê. Gira 
roda catira. 

Roda gira catirandê, gira roda. 
catirandê. Roda gira catirandê, gira 
roda catira.

Lá pra aquelas bandas em que 
nasceu meu bisavô, em Goiás
Foi por lá que ele viu pela vez 
primeira. Esses palmas, bate pés 
que sacode a tristeza e a solidão
E faz o suor escorrer pelo corpo,
bate pés e mãos. 

Gira roda catirandê, roda gira 
catirandê. Gira roda catirandê, gira 
roda catira.

Na cozinha já temperei um bom 
pirão. E botei muita água no feijão
Quando a fome bater, oi, morena, 
essa gente. Nem vai comer se essa 
roda catirandê. Segurar essa gente 
de pé. Oi, a roda catirandê, roda gira 
catirandê. Gira roda catira.

Meu bem querer, quando eu for não 
chore. Meu bem querer. Meu bem 
querer, quando eu for não chore,
que eu volto antes do dia nascer.
Meu bem querer

Fórum da Juventude do Cerrado | 61



58. Companheiro

Vai amigo. Não há perigo que hoje 
possa assustar. Não se iluda. Que 
nada muda se você não mudar

Ponha alguma coisa na sacola. Não 
esqueça a viola. Mas esqueça o que 
puder. E cante que é bom viver

R a s g u e  a s  co i s a s  ve l h a s  d a 
lembrança. Seja um pouco de 
criança. Faça tudo o que quiser. E 
cante que é bom viver

59. Louca magia

Louca magia. Tem essa coisa de 
poder cantar. E voar bem mais além

Do que se possa pensar

Casar a dor e o riso. Se viver é 
preciso. Prá morrer de paixão. E 
achar um jeito secreto. De penetrar 
no concreto. E entrar no seu 
coração

E te levar. Voar comigo nas asas do 
som. Pousar de leve na casa do dom

Beber na tua fonte. E ver como é 
bom

60. Luar do Sertão

"Não há, ó gente, ó não. Luar como 
esse do sertão. Não há, ó gente, ó 
não. Luar como esse do sertão"

Oh! que saudade do luar da minha 
terra. Lá na serra braqueando. 
folhas secas pelo chão. Este luar cá 
da cidade tão escuro, não tem 
aquela saudade do luar lá do sertão

Não há, ó gente, ó não. Luar como 
esse do sertão. Não há, ó gente, ó 
não. Luar como esse do sertão.

Se a lua nasce por detrás da verde 
mata. Mais parece um sol de prata 
prateando a solidão. E a gente pega 
na viola que ponteia. E a canção é a 
Lua cheia a nos nascer do coração.

Não há, ó gente, ó não. Luar como 
esse do sertão. Não há, ó gente, ó 
não. Luar como esse do sertão.

Mas como é lindo ver depois pro 
entre o mato. Deslizar calmo regato 
transparente como um véu. No 
l e i t o  a z u l  d a s  s u a s  á g u a s 
murmurando. E  por  sua vez 
roubando as estrelas lá do céu

Não há, ó gente, ó não. Luar como 
esse do sertão. Não há, ó gente, ó 
não. Luar como esse do sertão
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 OPÇÃO FUNDAMENTAL

Em obediência ao Evangelho, nós, Igreja de Goiás, povo de Deus, 

vivendo o Reino de Deus, optamos por ser uma grande rede de 

Comunidades Eclesiais de Base, que una fé e vida. 

Como discípulos e discípulas de Jesus Cristo, queremos construir 

relações de solidariedade, justiça e comunhão, abertos à diversidade.

 Chamados pelo batismo para sermos missionários e missionárias, 

renovamos com todas as pessoas excluídas do campo e da cidade, nossa 

evangélica opção pelos pobres, lutando com elas, pela defesa urgente 

do meio ambiente e pela vida em plenitude.

A mesma compaixão, Palavra e prática do Ressuscitado animarão 

toda nossa caminhada.




