
  



 

O Clamor dos Povos e da Terra Ferida
 

 

 

(No local da celebração, se for possível, montar um ambiente como uma terra árida. 
No meio uma vasilha com água barrenta, peixes mortos, galhos secos e figuras de 
pessoas clamando. Se não for possível ambientação pode-se projetar imagens).   
 
 

 

Dirigente: A natureza é um cântico ao Senhor. Os céus manifestam a glória de 
Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Nós seres humanos, 
devemos elevar as nossas vozes, unindo-as às de todo o universo, para louvar e 
bendizer ao Senhor. 
 
Comunidade: É exatamente isso o que fazemos nessa hora. E conosco todo 
o universo louva ao Senhor. 
 
Dirigente: Montes e colinas, bendizei ao Senhor. Louvai-o e exaltai-o para 
sempre. Bendizei ao Senhor, todos os seres da terra. Louvai e exaltai a Deus, 
fontes e nascentes. 
 
Comunidade: Bendizei ao Senhor! Louvai-o e exaltai-o para sempre! 
 
Dirigente: Monstros marinhos e tudo o que desliza nas águas; pássaros que 
voam; animais selvagens e animais domésticos. 
 
Comunidade: Bendizei ao Senhor! Louvai-o e exaltai-o para sempre! 
 
 

 

(Pedir que as pessoas olhem bem para a ambientação ou para as imagens.  
O que aconteceu com a natureza criada tão bela?) 

(Cireneu Kuhn/ Zé Vicente)

https://youtu.be/w4WVlc6EVT4 

 

(Após a projeção a comunidade é convidada a fazer a leitura) 
 

 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/w4WVlc6EVT4


 
 
 

Dirigente: Pela terra, antes fértil, hoje deserta, 
 

Comunidade: Perdoa-nos, ó Deus. 
   

Dirigente: Pelas nascentes que jorravam em sua plenitude, hoje poluídas e eliminadas, 
 

Comunidade: Perdoa-nos, ó Deus. 
 

Dirigente: Pela maneira irresponsável como utilizamos a terra, 
 

Comunidade: Perdoa-nos, ó Deus. 
 

Dirigente: Pelos desertos que criamos, 
 

Comunidade: Perdoa-nos, ó Deus. 
 
 

 Pelas dores deste mundo (Rodolfo Gaede Neto)

https://www.youtube.com/watch?v=jn1bEqgWzA 
 

 Cacimba de Mágoa (Gabriel O Pensador e Falamansa) 

www.letras.mus.br/falamansa/cacimba-de-magoa 

  

Leitura bíblica: Gênesis 2 
 

Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o SENHOR 
Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda 
nenhuma erva do campo havia brotado; porque o SENHOR Deus não fizera chover 
sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina 
subia da terra e regava toda a superfície do solo. 
 
Então, formou o SENHOR Deus ao ser humano do pó da terra e lhe soprou nas narinas 
o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. 
 
E plantou o SENHOR Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele 
o ser humano que havia formado. Do solo fez o SENHOR Deus brotar toda sorte 
de árvores agradáveis à vista e boas para alimento; e também a árvore da vida no 
meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do 
Éden para regar o jardim e dali se dividia, repartindo-se em quatro braços. […]  
 
Tomou, pois, o SENHOR Deus ao ser humano e o colocou no jardim do Éden para 
o cultivar e o guardar. 

 

(Sobre o que significa ser colocado em um jardim e cuidar dele. Ou se pode usar o 
texto de Sandro Galazzi - Vida, bíblia e Mineração que faz parte deste subsídio). 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jn1bEqgWzA


 

(Jaci Maraschin e Zeni de Lima Soares)

http://www.luizcarlosramos.net/litania-do-espirito/ 

 
Da Terra vazia 
  Dos abismos fundos ... 
   Das matas desfeitas ... 
    Das dores nascentes ... 
     Da morte vertente ... 
      Do caos solidão ... 
       Dos bichos sumidos ... 
      Das tocas escuras ... 
     Das asas cortadas ... 
    Das vidas contidas ... 
   Da espera sentida ... 
Da destruição. 
        Vem forte ruído, 

Vento impetuoso 
E a vida renova 

É ressureição 
 

(Enquanto se ouve o cântico, pessoas entram trazendo nas mãos, elementos para 
serem colocados por cima da primeira ambientação, mostrando o ressurgimento 
da natureza - símbolos da vida. Verdes, água pura, plantas, peixes e cartazes de 
pessoas e movimentos em resistência.)  

 O que vale é o amor (Zé Vicente) 

https://www.youtube.com/watch?v=bYOKWbJrbgI 

 

 (Claudete Beise Ulrich)           
 

Deus-Vida 
Tu és vida 
Fonte de vida 
Forcas, ânimo e fé  
Recebemos de ti 
Abençoe nossas lutas 
Por justiça e paz 
Tira-nos da cruz 
Ajuda-nos a lutar contra as cruzes 
de nosso mundo 
Mostre-nos o bem viver 

Ensina-nos a viver bem. 
integrados/as e inter-relacionados/as 
terra, ar, água, luz, plantas,  
animais, seres humanos 
na diversidade e na unicidade 
Envolve-nos com o  manto 
da justiça e da paz 
Dá-nos cura e salvação 
com a forca da Ruach - espírito de 
vida. Amém!

 Vê estão voltando as flores (Paulo Soledade) 

https://www.youtube.com/watch?v=3ovwfPax7Mw&list=RD3ovwfPax7Mw&t=13 


