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Há quem pergunte se as CEBs (Comunidades Eclesiais 
de Base) voltarão. Eu diria que elas nunca foram embora. Em 
nossa Diocese de Crateús, como também noutras Igrejas 
Particulares, elas se tornaram o jeito de a Igreja ser, isto é, 
tornaram-se o modo de ser Igreja lá nas bases, lá onde está o 
povo. Portanto, elas são o chão da nossa Igreja e nunca 
deixaram de ser. Passaram, sim, e continuam passando por 
transformações dentro desta sociedade em mudança de época.

Houve um tempo em que as coisas e as pessoas 
conservavam-se numa maior estabilidade. Mas, agora, tudo 
muda muito rapidamente. E estas mudanças nos colocam em 
tensão. Numa palavra mais teologal, diria que as mudanças 
provocadas pelos tempos, nos colocam, necessariamente, num 
movimento de “conversão” permanente. 

Percebendo esta necessidade de conversão 
permanente, a Igreja do Brasil nos convida a “construir” a Nova 
Paróquia: comunidade de Comunidades, por uma conversão 
pastoral. Trata-se do Documento 100 da CNBB.  Respondendo a 
esta convocação da CNBB, nossos agentes, padres, irmãs, 
leigos, estiveram reunidos em Estudo Diocesano, na cidade de 
Independência-CE, nos dias 15 e 16 de maio, para refletir este 
documento.

Confirmamos nossos acertos e as opções destes 50 
anos de caminhada, dos quais entendemos que não devemos 
“abrir mão”, tais como: a evangélica opção pelos pobres, nossa 
organização eclesial a partir das comunidades, a formação das 
lideranças, o compromisso com a defesa e promoção da vida, a 
ação missionária, o trabalho articulado das CEBs, Paróquia e 
Diocese, a profecia, a  alegria, a solidariedade, os 
planejamentos e avaliações, o trabalho de equipe etc.

Mas, entendemos também ser preciso nos abrir às 
novidades do nosso tempo: acolher e integrar os novos 
movimentos, a comunhão dos diversos ministérios, a 
descentralização dos trabalhos seja no padre ou nalgum 
animador da comunidade, a conversão permanente a partir da 
Palavra de Deus, acolher e fazer bom uso das novas tecnologias, 
atenção às juventudes etc.

Somos sempre aprendizes. Temos consciência de não 
já saber tudo. Vivemos num tempo de mudança de época.: 
novas tecnologias que ditam novas relações, novas linguagens, 
que fazem emergir a subjetividade e a pluralidade; era da 
eficiência e dos resultados; um mundo que cobra competência 
e conhecimento. Este é o nosso mundo. Este é o campo da 
Igreja, dentro do qual somos chamados a dar o nosso 
testemunho cristão, a comunicar o dom da fé, ser sacramentos 
de esperança numa linguagem não só verbal, mas testemunhal, 
que toque as profundezas do coração humano e das realidades 
sócio-política-econômica-cultural.

Que a nossa Igreja Particular de Crateús, através de 
suas paróquias – redes de comunidades seja uma “Casa da 
Palavra, Casa do Pão e Casa da Caridade”; que cuidemos dos 05 
Cs das nossas CEBs: Círculos bíblicos, Catequese, Celebração da 
Palavra e da eucaristia, Conselhos Pastoral e Compromisso 
sócio-transformador.

Quero ainda dirigir minha palavra de motivação e 
agradecimento a todos que celebram o dom da vocação no mês 
de agosto: os padres no primeiro domingo; aos casais, 
celebrando a sua vocação matrimonial no segundo domingo de 
agosto; aos religiosos(as) no terceiro, e a todos os catequistas 
leigos(as) que celebram o dom de sua vocação eclesial no 
último domingo de agosto. Deus abençoe a todos e faça 
frutificar o ministério de cada um, para o bem do povo de Deus!
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Missão
 Ação Missionária da Área Norte

A cada ano as cinco paróquias da Área Norte costumam 
se encontrar em um dia do mês de maio para um momento de 
visitas em uma determinada paróquia. Este ano aconteceu no 
dia 10, na comunidade de Lagoa de Santo Antonio – Paróquia de 
São Vicente de Ararendá. Fomos acolhidos de forma calorosa 
pela comunidade local, que havia preparado um café 
comunitário para acolher os visitantes. A oração inicial foi 
animada pela comunidade local, que fez a memória da sua 
história e apresentou alguns dados da realidade atual. Em 
seguida, nos organizamos em várias equipes para as visitas às 
famílias e escolas da comunidade. Ao final do dia nos 
encontramos para um momento de avaliação e partilha. Os 
destaques foram para o acolhimento por parte de todas as 
famílias visitadas, mesmo as que estão participando de outras 
igrejas; a dedicação dos animadores no cotidiano da vida da 
comunidade; a organização setorizada da comunidade; os 
sinais da partilha entre as famílias; o cuidado com os idosos e 
doentes. Como desafios, percebemos a necessidade de sermos 
uma igreja, cada vez mais, missionária; muitas pessoas ainda 
não participam da vida da comunidade alegando a distância das 
capelas; é necessário haver mais organização na luta por 
melhores condições de vida nos vários aspectos – saúde, 
educação, saneamento básico. A conclusão foi com um 
momento de oração e agradecimento a Deus e aos irmãos pelo 
dia de convivência e fraternidade.

Pe. Neto. 

Encontro de Formação de Assessores da Infância e 
Adolescência Missionária

 
Nos dias 18 e 19 de Julho, acontecerá em Crateús o 

EFAIAM – Encontro de Formação de Assessores da Infância e 
Adolescência Missionária. A Infância e Adolescência 
Missionária está presente atualmente em cinco paróquias de 
nossa Diocese: Senhor do Bonfim, Tauá, Ipueiras, Nova Russas e 
Ipaporanga (em processo de implantação na Área Pastoral de 
Sucesso).

Os grupos da Infância Missionária são formados por 12 
crianças ou adolescentes (ou conforme e realidade local), que 
simbolicamente, lembram os 12 Apóstolos, aos quais Jesus 
confiou a Missão de evangelizar até os confins do mundo (cf. Mt 
28, 16-20). São crianças e adolescentes dos 7 aos 14 anos, que 
atuam como fermento missionário na escola, na família e na 

comunidade. Cada grupo escolhe uma criança ou adolescente, 
como coordenador, que anima os encontros e distribui as 
atividades, com a ajuda do assessor adulto, ou jovem a partir de 
15 anos de idade. Os grupos devem inserir-se na pastoral de 
conjunto da paróquia. A formação dos grupos pode respeitar os 
laços de amizade existentes, evitando-se, porém, o risco de 
grupos fechados e excludentes.

As crianças e adolescentes missionários se 
comprometem a:

1.Tornar Jesus conhecido e amado.
2.Colocar-se a disposição de todos com alegria.
3.Repartir seus bens com os que não têm.
4.Rezar todos os dias pelas crianças do mundo inteiro.
5.Louvar a agradecer a Deus pelos dons recebidos.
6.Manter-se bem informados sobre os aconteci-

mentos que envolvem as pessoas em todos os continentes.
7.Reconhecer o que é bom da vida e da cultura dos 

outros povos, respeitando-os e valorizando-os
8.Ser bem comportados e responsáveis em casa, na 

escola, na comunidade, evangelizando com o exemplo da 
própria vida.

9.Nunca desanimar nas dificuldades.
10.Tomar Nossa Senhora, a mãe de todos os povos, 

conhecida e amada.
As paróquias que ainda não contam com grupos da 

IAM, e desejam iniciar, procurem a Ir. Adelaide, de Ipaporanga. 
Ela é a pessoas responsável pelo acompanhamento aos grupos 
existentes na Diocese. 

Pe. Neto. 

Juventude Missionária (JM) em Escola Profissional

 

A Escola Estadual de Educação Profissional Manuel 
Abdias Evangelista(Nova Russas), no dia 6 de maio, iniciou um 
grupo da Juventude Missionária. A iniciativa de Ismael Carlos 
contou com o apoio da diretora da escola Josemeire 
Evangelista. 45 jovens participam atualmente com reuniões 
semanais. Nas reuniões semanais os jovens conversam, rezam a 
partir da Palavra de Deus, e refletem sobre um tema escolhido 
por eles mesmos, durante um mês. Foi eleita pelos próprios 
jovens a equipe de organização do grupo: assim assumindo 
cada um o papel protagonista juvenil. “Jovem Missionário? 
Sempre Solidário!”

Equipe da JM, Nova Russas-CE, 15 de julho 2015.
 



sonhado por todos os homens e mulheres de boa vontade de 
modo que a Festa este ano terá como tema: "Felizes os que 
promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus" (Mt  5,9) 
e lema: "Na Escola do Coração de Jesus somos artesãos da paz!"

O Cartaz deste ano traz a antiga Imagem do Padroeiro, 
acompanhado de duas mãos estendidas sobre um pombo 
branco, sugerindo que suplicamos ao Coração Sagrado de Jesus 
a paz, que só Cristo nos traz.

Participe deste momento de alegria para os 
paroquianos de Ipaporanga!

Desde já sejam todos bem vindos! Quem te acolhe é o 
Coração de Jesus! Paróquia de Ipaporanga - Juventude 
Camponesa em marcha segue a lutar, por Terra, pão, dignidade 
na construção, de um projeto popular...

Ipaporanga – CE

Nos dias 03,04 e 05 de Julho de 2015, a juventude 
camponesa da Diocese de Crateús estará reunida na 
comunidade de Irapuá, município de Nova Russas, em ocasião 
da Assembleia Diocesana da Pastoral da Juventude Rural.

Serão três dias de muitas trocas de experiências, de 
aprendizagem, de espiritualidade e de festa, afinal a juventude 
gosta disso.

Nesse ano, vamos ter como tema: “Juventude Campo-
nesa e produção no Semiárido”, que tem como proposta, 
debater sobre a atual situação dos jovens da roça, suas 
dificuldades, suas potencialidades. Queremos a partir dos 
debates e visitas ás unidades de produção, mostrar que é 
possível sim, viver e produzir seu alimento e sua fonte de renda 
em um lugar Semiárido. Mostrar também, que não é o clima 
que deve se adaptar as nossas práticas, mas sim, somos nós que 
temos que nos adaptarmos ao clima e as condições dele.
Temos muito  que comemorar, pois essa vai ser a 15ª 
Assembleia Diocesana da PJR, sendo que a primeira, aconteceu 
no Assentamento Morro Agudo no ano de 2001, em Nova 
Russas, que 15 anos depois, volta a receber a Assembleia.
Imaginem quantas vidas foram mudadas? Quantas mentes 
foram moldadas, à partir desse 'encontrão'?

E é com muito empenho e dedicação, que a 

Comunidade de Irapuá, vem se preparando para acolher os 
mais de 150 jovens, vindos de todas as Paróquias da Diocese de 
Crateús, contando ainda com a presença de jovens vindos da 
Diocese do Crato, além dos representantes do Levante Popular 
da Juventude, Fetraece, EFA Dom Fragoso, MST e STTR(s) de 
toda a região.

E assim vamos nós, rumo a 15ª Assembleia, plenos de 
que: “Não é preciso ser filho de Doutor, jovem da Roça também 
tem o seu valor”. Cientes da nossa ousadia, do nosso 
protagonismo, nossa garra e nossa rebeldia. Somos jovens 
camponeses e lutamos diariamente por uma sociedade mais 
justa e mais igualitária.

Tendo no Jovem Camponês de Nazaré- Jesus Cristo 
nosso maior exemplo.

“Vai juventude, juventude é pra lutar, na construção de 
um projeto popular”

Milena Camelo
Nova Russas da PJR

Irmão e irmãs, Paz e alegria!

Que alegria partilhar com vocês as noticias de nossa 
Paróquia Senhor do Bonfim. Maravilhas aconteceram por aqui 
estes meses. Primeiro tivemos as novenas do mês de maio, este 
tempo forte favorável para visitar as famílias, era muito bonito 
passar pelas ruas da cidade e ver que na maioria delas havia um 
grupo reunido rezando e fortalecendo sua fé, inspiradas pelo 
tema: Com Maria, uma igreja que fermenta a sociedade, vive a 
partilha, constrói a Paz, é servidora do Reino. A culminância 
deste mês foi com a coroação da imagem de Nossa Senhora na 
Catedral preparada com simplicidade e beleza pela 
comunidade São Vicente e pelo Colégio Vitória. Segundo 
tivemos a Celebração do dia de Pentecostes que este ano nos 
realizou-se na igreja São Francisco, foi uma tarde iluminada pelo 
Espírito Santo. As quatro regiões das áreas e as comunidades 
apresentaram cenas e dados da violência presente na 
sociedade. Mas podemos perceber também os sinais de paz 
vivenciados nas comunidades e de como é possível suscitar 
entre nós gestos de paz. Encerramos esta tarde com a 
celebração da missa que contou com a participação das 
comunidades da cidade e do interior. O terceiro momento 
importante é o dia de Corpus Christi, uma festa que celebra a 
presença real e substancial de Cristo na Eucaristia, costuma-se 
prolongar a ação de graças da Celebração Eucarística em espaço 
público, em forma de procissão. É a manifestação pública da fé 
na Eucaristia. Tivemos um dia de adoração culminando com a 
benção do Santíssimo seguida pela procissão que percorreu 
algumas ruas da cidade onde tivemos três paradas, nas quais 
recordamos a Campanha da Fraternidade, o Ano da Paz e da 
Vida Consagrada. Ainda na semana da unidade dos cristãos 
realizamos, com a participação de algumas igrejas evangélicas, 
uma celebração ecumênica. Agradecidos a Deus, podemos 
cantar como Maria: “O senhor fez em mim maravilhas. Santo é 
Seu nome!"

Dulce Fabián
Paróquia Senhor do Bonfim - Crateús

Partilha de experiência

 A Paróquia do 
Sagrado Coração de Jesus 
de Ipaporanga, convida a 
t o d o s  o s  f i e i s  d a s  
paróquias  de  nossa  
Diocese de Crateús para  
a Festa do Padroeiro 
2015.

Em comunhão 
com toda a Igreja do 
Brasil, neste ano de 2015, 
estamos celebrando o 
ano da PAZ. Tempo de 
reflexão e oração por este 
dom tão precioso e 

Festa do Sagrado Coração de Jesus 2015
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Partilha de Experiência
Reforço da CF

O mês de maio em nossa comunidade foi um tempo de 
encontro com das pessoas. Teve uma boa participação de 
jovens, crianças, pessoas idosas e adultas. Cada noite, uma 
equipe diferente assumiu a liturgia. Vimos que todos tinham 
gosto em participar, mesmo tendo que caminhar no escuro, 
nada impediu. Vimos que foi um tempo de renovação da fé, que 
a nossa Igreja deve ser, sempre mais, um fermento para 
transformar a sociedade. Agradecemos a Deus, por Maria que 
juntou muita gente para escutar o seu filho Jesus e pedimos que 
ele toque o coração das pessoas que ainda não participam, com 
empenho.

Pela comunidade, Zezé (Jatobá – Independência)

Uma festa de irmãos e irmãs
Nós da comunidade de Várzea Grande, temos como 

padroeiro o Cristo Salvador. Estivemos mais uma vez reunidos, 
para a nossa festa que se encerrou no dia do Corpo e Sangue de 
Cristo, como já é de costume. Fomos convidados a refletir o 
tema: “Com Cristo Salvador, uma comunidade que constrói a 
paz na justiça”. Alguns objetivos foram combinados, tais como: 
unir as comunidades da região; refletir a realidade que estamos 
vivendo; buscar luzes para a vivência em comunidade; 
incentivar jovens para participar da comunidade e outros. Os 
subtemas eram voltados para a concretização da Paz. O 
novenário foi animado, cada noite assumida por uma 
comunidade vizinha. O dia da festa foi marcado por uma grande 
partilha – a festa da colheita da nossa região. Todas as pessoas 
que participaram da missa, almoçamos, juntos, o fruto de nossa 
lavoura, mesmo que tenha sido pequena, mas “o pouco com 
Deus é muito e o muito sem Deus é nada”.

Ficamos satisfeitos com tudo o que vivenciamos. 
Podemos dizer que os objetivos foram alcançados. Ficamos 
mais animados na fé. Que botemos em prática tudo que 
aprendemos e, para o ano, todos nós, com a graça de Deus, 
estejamos com saúde e coragem para mais um festejo.

Aveliano Rodrigues

Cuidando e guardando o jardim de Deus
Quero partilhar com vocês, leitores/as, um pouco da 

alegria que tivemos no dia 12 de junho. A CPT diocesana 
realizou em Veremos, Ararendá, a terceira oficina de 
intercâmbio, sobre horticultura. Éramos 26 pessoas de Tauá, 
Poranga, Ipaporanga, Nova Russas, Ararendá e Independência. 
Também, Dom Ailton e um jovem pela EFA Dom Fragoso. 
Tivemos oportunidade de apreciar o belo quintal de um grupo 
de mulheres, que tem no centro uma mandala. São hortaliças, 
fruteiras, plantas medicinais e muitas árvores, um local muito 
bonito, numa área muito boa. Sentimo-nos como no paraíso, 
onde as pessoas estão cumprindo o mandato de Deus: “cultivar 
e guardar o seu jardim” (Gn 2,15). A partir daí, cada participante 
contou sua prática de horticultura, em bases agroecológicas. 
Vimos como se dá o uso da água na produção, nos vários 
municípios; o que a gente vai aprendendo uns com os outros; o 
que vai mudando em nossa vida com esse trabalho. Vimos a 
necessidade de trocarmos mais experiências, despertando 
quem ainda não atinou, mesmo tendo já muitas possibilidades. 

Pois já são muitas as cisternas de enxurrada, calçadão, 
barragens subterrâneas... Também, de cobrarmos mais 
acompanhamento pelos sindicatos, associações, somando 
força na busca de um novo modo de fazer agricultura. Ficamos 
felizes pelo acolhimento, a partilha da comida gostosa, o 
ambiente agradável, a participação de todas as pessoas.

Gerardo e Machado 

CURSO DE TEOLOGIA PASTORAL 
Iniciou no domingo, 21 de Junho ,na Casa Paroquial de 

Tauá, uma nova etapa do Curso de Teologia Pastoral para 
Animadores de Comunidade e integrantes das coordenações 
das pastorais da Paróquia. Uma das prioridades assumida na 
Assembleia Paroquial das CEB's foi a formação. Essa prioridade 
se concretiza principalmente na Catequese de Adultos, neste 
curso de Teologia Pastoral, na Escola da Cidadania e na Escola 
Camponesa.

CARIDADE E DIREITO
As Equipes de Caridade e Direito nos bairros da cidade 

estão, neste ano, com mais clareza de sua missão. Cada Equipe 
depois de visitar as famílias mais carentes “adotou” uma família 
a ser acompanhada para ajudá-la a superar as dificuldades. As 
equipes tem o objetivo de coordenar a dimensão da caridade 
da comunidade: motivam a coleta em alimento do segundo 
domingo de cada mês e a Campanha contra o Desperdício de 
alimentos, de água e energia para viver com maior harmonia 
com o planeta e permitir maior possibilidade de partilha e 
solidariedade. A procurando agir em parceria com CRAS, CAPS e 
os Conselhos do Idoso, da Criança, e Agentes de Saúde...

DOM AILTON CRISMA 50 PESSOAS 
A nossa comunidade de Bezerros - Santa Teresa, 

abençoada pelo Espírito Santo, consegue mais uma graça com a 
celebração da crisma de onze pessoas, jovens e adultos, que se 
realizou na Igreja de São José no dia 06 de Junho. Esse grupo 
recebeu o sacramento da Confirmação junto com outros grupos 
de jovens e adultos de várias comunidades que não tiveram 
condições de  crismar-se no final do ano passado.
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Partilha de Experiência
a Deus no altar e na vida; no serviço do amor, sobretudo os 
fracos e os doentes, buscando viver o mandamento do Senhor 
“amai-vos uns aos outros, como Eu vos amei” (Jo 13, 34).

Aproveitamos este momento para louvar a Deus por 
todas as pessoas que nos acompanham com suas orações, 
especialmente, nossa gratidão pelos contribuintes do Grupo 
Mãos Unidas pelas Vocações. 

Aurenilson Carvalho
4ª ano de Teologia

Mais adultos na fé
O Mês de maio, em Independência, foi um tempo de a 

gente refletir sobre a nossa missão de cristãos, como servidores 
do Reino. Na cidade, foram 41 grupos espalhando a boa nova, 
refletindo sobre o nosso compromisso de viver uma fé madura, 
dentro da realidade, sendo fermento, construindo a paz. Cada 
grupo além de refletir e rezar, vivenciou uma experiência bonita 
de partilha, quase todas as noites – cada família tinha alegria de 
fazer, mesmo na sua simplicidade. Vivenciamos, também, a 
vigília de Pentecostes nas comunidades e o dia, todos juntos, 
celebrando o nascimento das comunidades. No final, a 
coroação em cada um dos quatro setores da cidade e no dia 31, 
todos juntos. Foi um tempo que marcou nossa caminhada, de 
muita participação de todas as idades de muita aprendizagem. 
Assim, vamos nos tornando mais adultos na fé.

Vamos continuar essa animação, acendendo as 
fogueiras, que nos lembram a chama da fé e do compromisso 
cristão e preparando a festa de Sant’Ana, nossa padroeira.

Marciel
Juventude Camponesa

Estamos mais unidos e participando melhor das 
atividades comunitárias, pensando no bem e na evolução da 
comunidade. Este ano, nos reunimos nas comunidades para 
fazer alguma ação em favor do meio ambiente, de nós mesmos. 
Fizemos arborização, coleta seletiva, visita aos quintais das 
famílias e outras. Atingimos uns 500 jovens. Descobrimos que 
muitas pessoas têm um jeito bonito de fazer a produção, sem 
agredir a natureza, chamado agroecológico. Apesar de termos 
visto, também, várias famílias usando venenos para produzir 
alimentos. Em seguida, realizamos 11 encontros regionais, que 
somaram 320 jovens, partilhando as experiências e refletindo 
sobre agroecologia. Por fim, tivemos a assembleia paroquial da 
PJR, que reuniu 42 participantes de 10 regiões, quando a gente 
partilhou a caminhada, aprofundou a nossa relação com a 
natureza, o jeito de fazer agricultura e, preparamos a 
assembleia diocesana da PJR. Ficamos muito felizes por vermos 
que somos já muitos jovens entendendo as coisas e com 
práticas de agricultura e criatório muito bonitas, respeitando a 
natureza.

Schayane Araújo (Jaburu – Independência)

Marchas pela Paz nos Bairros

Organizados em parceria com escolas, Cras, 
Associações e Comunidades, foram realizadas Caminhadas da 
Paz em todos os bairros da periferia: Bezerra  Sousa, Aldeota, 
Colibris... Foram convidadas as famílias das pessoas que 
tiveram seus entes queridos assassinados, vitimas  da violência 
ou do trânsito. Estavam  trajados com as camisas  das 
respectivas fotos de pessoas queridas, com banner e faixas. 
Deram seus depoimentos. Juntos fizemos nossas preces e 
reivindicamos justiça e segurança. Foi um momento educativo 
para todas as famílias dos  bairros. Quem não teve a coragem de 
participar da caminhada se fez presente na calçada e colou, na 
porta casa, o papel branco com a pomba e a escrita “Somos da 
paz”.

Dia das Mães 

No dia 10 de maio, o Dia das Mães, o grupinho da 
Infância Missionária da Capela de Santa Luzia prestou uma 
belíssima homenagem as mães. O grupo saiu pelas ruas, 
visitando as mães em suas casas, entregando um cartão feito 
pelo grupo e um raminho de flores para cada mãe.

     Riquelme, da IAM -Tauá 
Convite

Nós, Aurenilson e Josivan Cruz, seminaristas da Diocese 
de Crateús  cursando o último ano de teologia, queremos 
partilhar uma boa notícia com vocês. Dia 17/07 deste ano de 
2015 daremos mais um passo na preparação ao serviço do povo 
de Deus. Receberemos na Santa Missa, às 19h, o Ministério de 
Acólito na Paróquia de N. Sra. das Graças em Nova Russas, onde 
atualmente o Josivan tem ajudado nos trabalhos pastorais no 
período de férias. E, também para mim, é motivo de grande 
alegria, pois foi nesta Paróquia onde fiz uma experiência 
exitosa, antes de entrar no Seminário. Aqueles que são 
escolhidos para os ministérios de acólitos são chamados a servir 
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Neste mês queremos refletir sobre o chamado que 
Deus faz a cada um de nós e sobre o jeito que estamos 
assumindo a nossa vocação. Sintonizados na vivência do nosso 
chamado  a Igreja este ano declarou o Ano da Vida Consagrada. 
De verdade todos nós fomos consagrados no dia do nosso 
batismo para o serviço do Senhor. Ser consagrado significa viver 
na alegria sua entrega nas mãos de Deus. A alegria, não 
somente a aparência festiva, é sinal de uma vida realizada. Toda 
vocação implica em uma pessoa humana na história que se 
comprometeu no seguimento ao Cristo de Deus.  

Na Vida Consagrada Jesus é a atração e o modelo de 
pessoa consagrada à causa divina. Todo consagrado e 
consagrada é uma pessoa que na Igreja sentiu o chamado de 
Deus para viver um seguimento especial ao Cristo. Em nossa 
Bíblia vamos meditar o chamado a alguns personagens para 
consagrarem suas vidas a Deus:  Adão (Gn 1,26-28), Abraão (Gn 
12,1-5), Moisés (Ex 2,23-3,14), Samuel (1 Sm 3,1-21), Isaías (Is 
6,1-8), Jeremias (Jr 1,1-10), Amós (Am 7,14-15), Ezequiel (Ez 
1,1;2,1-34), Mateus (Mt 9,9-13), os Apóstolos (Mc 3,13-19),  
Maria (Lc 1,26-38), o jovem rico (Lc 18,18-27), os discípulos (Jô 
1,35-51),  Paulo (At 9,1-20). 

Poderíamos citar outros mais. No entanto, o que nos 
interessa é perceber que este chamado de Deus para uma vida 
doada, segue quase sempre o mesmo esquema:

1) Deus chama uma pessoa concreta (Moisés, Jeremias, 
Maria...).

 2) A partir de uma necessidade do povo 
 3) Para essa pessoa realizar a missão de ajudar o povo a 

satisfazer essa necessidade concreta (respectivamente, libertar 
o povo do domínio egípcio, denunciar as injustiças, ser Mãe do 
Salvador Prometido...). Nossas atitudes fundamentais diante 
do chamado de Deus devem ser: disponibilidade e gratidão. 
Disponibilidade para seguir com prontidão e boa vontade o 
chamado de Deus. Gratidão por reconhecer que a iniciativa da 
vocação é sempre de Deus, que nos chama  porque nos ama.

Para refletir:
a)Como tenho vivido a minha consagração?
b)Sobre a vida doada dos personagens bíblicos acima 

citados qual me marcou mais? Por quê?
c)E, na vida da minha comunidade que testemunhos de 

consagradas (os) me marcaram? Por quê?

“Uma religião de missa [ou culto] dominical, mas de 
semanas injustas, não agrada ao Deus da Vida. Uma religião de 
muita reza [e oração], mas de hipocrisias no coração não é 
cristã. Uma Igreja que instala só para estar bem, para ter muito 
dinheiro, muita comodidade, porém que não ouve os clamores 
das injustiças, não é a verdadeira igreja de nosso Divino 
Redentor” (04/12/1977).

Tem que haver urgentes mudanças e impactantes 
transformações no cristianismo para que sua mensagem não 
seja por demais esculhambada. Têm Judas demais, hipócritas 
demais, clérigos profissionais demais e servos de menos. “Todo 
falso religioso carrega dentro de si suntuosas catedrais como 
também um grande cemitério”.

Pe. Inácio José do Vale
Foucauldiano

Sociólogo em Ciência da Religião

EspiritualidadeEspiritualidade

‘‘O verdadeiro cristianismo rejeita a ideia de 
que uns nascem pobres e 

outros ricos, e que os pobres devem 

atribuir a sua pobreza à vontade de Deus’’

Dom Helder Câmara

DOM ÓSCAR ROMERO: PALAVRAS QUE MERECEM
 SER ATENDIDAS PARA MUDANÇAS 

ECLESIAIS URGENTES
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1. AMBIENTAÇÃO: Antecipadamente colocar figuras 
do papa, padres e diáconos, bacia com água e um pote com 
óleo.

2. REFRÃO MANTRA: Eis-me aqui, Senhor / Que 
resplandeça em mim o teu amor!/Raiou a Luz do novo Dia,/ A 
tua Vida nos recria.

3. MOTIVAÇÃO: Estamos reunidas para louvar e 
agradecer a Deus nesta primeira semana de orações intensa 
pelas vocações e nesta em especial aos ministérios ordenados, 
homens que ouviram o chamado de Deus e responderam com 
suas próprias vidas, onde suas palavras atualizam a mensagem 
de Jesus. O chamado feito a eles é para serem disponíveis e 
próximos ao povo de Deus. Tirado do meio do povo, são 
constituídos por Deus para intervir a favor dos homens em tudo 
o que se refere ao sagrado.

4. CANTO:  (Sugestão - Eis-me aqui Senhor)
5. RECORDAÇÃO DA VIDA: Trazer para esta oração os 

bispos, padres e diáconos que nós conhecemos e trabalhamos, 
podemos ressaltar aquilo que engrandece cada dia a sua 
vocação, coloquemos também aqueles que ainda não tivemos a 
oportunidade de conhecer, façamos deste momento uma 
comunhão com cada um deles.

6. SALMO  138
7. TEXTO BÍBLICO: Jo 13,1-17
8. REFLEXÃO / PARTILHA COM REFRÃO CANTADO: Eu 

vos dou um novo mandamento que vos amei uns aos outros 
assim como eu vos amei disse o senhor...

9. SÚPLICA VOCACIONAL:
Propomos algumas preces que podem ser completada 

com outras espontâneas e o refrão cantado. 
Refrão: Envia, envia senhor, operários para a messe! 

escuta, escuta esta prece multidões te esperam senhor. 
Pela santificação do clero, a fim de que toda 

comunidade encontre nele a imagem do bom pastor que nos 
acolhe com o mesmo amor de cristo, cantemos.

- Para que os ministros ordenados vivam a 
espiritualidade de lava-pé, despertando para acolher as dores, 
alegrias e esperanças de seu povo, cantemos.

- pelos jovens que sentem o chamado a vocação 
diaconal e presbiteral, para que sejam encorajados em seu 
processo de discernimento e respondam com a generosidade 
de seu sim, cantemos.

( Preces espontâneas)
10. PAI-NOSSO
11. ORAÇÃO VOCACIONAL:
Senhor da messe e pastor do rebanho, faze ressoar em 

nossos ouvidos o teu forte e suave convite vem e segue-me, 
derrama sobre nós o teu espírito que ele nos dê sabedoria para 
ver o caminho e generosidade para seguir tua voz.

Senhor que a messe não se perca por falta de 
operários, desperta nossas comunidades para a missão. Ensina 
a nossa vida a ser serviço, fortalece os que desejam dedicar-se 
ao reino na diversidade dos ministérios e carismas.

Senhor que o rebanho não se perca por falta de 
pastores, sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres, 
diáconos, religiosos, religiosas e ministros leigos e leigas.

Dá perseverança a todos os vocacionados, desperta o 
coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua 
Igreja. Senhor da messe e pastor do rebanho, chamo-nos para o 
serviço do teu povo. Maria mãe da Igreja modelo dos servidores 
do evangelho ajuda-nos a responder SIM. Amém!

12. ORAÇÃO  FINAL:
Deus eterno, onipotente, Tu me criaste com os meus 

irmãos para Ti, para Te conhecermos, para Te amarmos, para Te 
servirmos e um dia chegarmos a ti. Tudo o que está na terra Tu 
nos destes para que com Teu auxílio pudéssemos viver segundo 
o teu chamamento e a nossa vocação. Abençoa-nos o Deus todo 
Poderoso...

CANTO VOCACIONAL:  (sugestão - A BARCA )
APROFUNDAMENTO
O episódio relatado nos Atos dos Apóstolos mostra 

como na comunidade cristã surgiu uma tensão entre grupos a 
respeito da ajuda às viúvas. Lucas não condena o conflito. O 
conflito faz parte da 

experiência comunitária. Onde os conflitos não 
existem não há comunidade, ou eles são mascarados, 
reprimidos. O importante não é fazer desaparecer os conflitos, 
mas administrá-los para o crescimento da comunidade. A 
comunidade torna-se disponível ao serviço e, por isso, o 
ministério apostólico e o serviço da diaconia favorecem a 
unidade. Hoje a Igreja está ciente de seu dever e chamado à 
oração, à caridade e ao serviço da Palavra e da missão.

Os ministérios ordenados garantem a comunhão, a 
unidade onde as diferenças são vividas no âmbito da 
comunhão, tornando-se motivo de riqueza. Em uma sociedade 
individualista e violenta, o movimento da Palavra precisa de 
uma comunidade ministerial, lugar de unidade na diversidade, 
que vive a comunhão para a missão. Desde o início emergem os 
três ministérios essenciais  da Igreja: o serviço da Palavra, o 
serviço litúrgico da oração e o serviço da assistência aos pobres. 
Não é utilizado o termo “diácono”, embora haja referência à 
diaconia e à imposição das mãos. O diácono é sinal do próprio 
Cristo Senhor servo, é animador do serviço da Igreja junto às 
comunidades cristãs e intérprete das necessidades e aspirações 
delas. A Igreja articula suas funções procurando dar respostas 
diferentes de acordo com os problemas que se apresentam no 
próprio caminho histórico, a fim de viver a comunhão, a 
responsabilidade comum e uma eficiente colaboração.

MÊS VOCACIONALMÊS VOCACIONALMÊS VOCACIONALMÊS VOCACIONAL
TEMA: “VOCAÇÕES PARA UMA GRANDE MISSÃO”

LEMA: “IDE E ANUNCIAI” (Mt 11,4b)

1ª SEMANA: VOCAÇÃO AOS MINISTÉRIOS ORDENADOS

um encontro por semana no mês de agosto para proporcionar 
um pensamento sobre vocação (ordenada, família, consagrada e laical)
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1. AMBIENTAÇÃO: Preparar o ambiente com alguns 
símbolos de família, imagem de casa, fotos com nossas famílias 
e da sagrada família de Nazaré, ( vela que pode ser entregue 
para a família no final da oração com a indicação que eles 
podem acender em casa pedindo as bênçãos da Sagrada 
Família. 

2. REFRÃO MANTRA: Eis-me aqui, Senhor / Que 
resplandeça em mim o teu amor! Raiou a Luz do novo Dia,/ A 
tua Vida nos recria.

3. MOTIVAÇÃO: Nesta segunda semana rezamos com 
todas as famílias em especial as nossas que constitui um dos 
tesouros mais importantes. Ela é escola da fé, portadora de 
valores humanos, lar em que a vida humana nasce e se acolhe 
generosa e responsavelmente. Agradecemos a Cristo que nos 
revela que “ Deus é amor e vive em si mesmo um mistério 
pessoal de amor” e, optando por viver em família em meio a 
nós, e eleva a dignidade de “ igreja domestica”.

4. CANTO: (sugestão - Oração da família CC393 pg 134)
5. RECORDAÇÃO DA VIDA: 
Neste momento vamos recordar as nossas famílias 

templo sagrado pra cada um de nós, lugar de confiança e 
respeito que favoreceu-nos um ambiente de amor para o nosso 
crescimento na fé e nos valores humanos. Recordamos também 
as famílias que sofrem e que precisam das nossas orações.

6. SALMO 1
7. TEXTO BÍBLICO: Mt 7, 24-27
8. REFLEXÃO / PARTILHA COM REFRÃO CANTADO: 
Ref: Abençoa senhor as famílias amém!/ abençoa 

senhor a minha também (bis).
OBS: se desejar convidar uma família para o momento 

de oração pode convidar para que eles dêem um testemunho 
sobre a vida familiar. 

TESTEMUNHO DA FAMÍLIA:
9. SÚPLICA VOCACIONAL:
Propomos algumas preces que podem ser completada 

com outras espontâneas e o refrão cantado.
- Para que as famílias, a exemplo da Sagrada família de 

Nazaré, possam viver a experiência da fé, do perdão, do diálogo 
e da oração. Cantemos:

Ref: Ilumina, ilumina nossos pais nossos filhos e filhas/ 
Ilumina, ilumina, cada passos das nossas famílias. 

- Para que os jovens não tenham medo de assumir o 
compromisso de um  matrimônio cristão, demonstrando assim 
sua coragem de amar na gratuidade e na fidelidade. Cantemos:

Ref: Ilumina, ilumina nossos pais nossos filhos e filhas/ 
Ilumina, ilumina, cada passos das nossas famílias. 

- Que as famílias, como igreja doméstica e santuário da 
vida, saibam educar seus filhos na fé, os conduzindo à vivencia 
dos verdadeiros valores. Cantemos: 

Ref: Ilumina, ilumina nossos pais nossos filhos e filhas/ 
Ilumina, ilumina, cada passos das nossas famílias. 

( Preces espontâneas)
10. PAI-NOSSO
11. ORAÇÃO VOCACIONAL:
Senhor da messe e pastor do rebanho faze ressoar em 

nossos ouvidos o teu forte e suave convite vem e 
segue-me, derrama sobre nós o teu espírito que ele nos de 
sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir tua 
voz.

Senhor que a messe não se perca por falta de 
operários, desperta nossas comunidades para a missão. Ensina 
a nossa vida a ser serviço, fortalece os que desejam dedicar-se 
ao reino na diversidade dos ministérios e carismas.

Senhor que o rebanho não se perca por falta de 
pastores, sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres, 
diáconos, religiosos, religiosas e ministros leigos e leigas. Dá 
perseverança a todos os vocacionados, desperta o coração de 
nossos jovens para o ministério pastoral em tua Igreja. Senhor 
da messe e pastor do rebanho, chamo-nos para o serviço do teu 
povo. Maria mãe da Igreja modelo dos servidores do evangelho 
ajuda-nos a responder SIM. Amém!

12. ORAÇÃO  FINAL:
Que o caminho seja brando aos teus pés,
O vento sopre leve nos teus ombros.
Que o sol brilhe cálido sobre tua face,
A chuva caiam serenas em teus campos.
E até que eu de novo te veja,
Deus te guarde na palma de sua mão.
Amém.
13. CANTO VOCACIONAL:  (sugestão - Os olhos CC166)
APROFUNDAMENTO
A partir do Evangelho de Lucas (Lc 2,41-52) 

percebemos que cada pessoa é chamada a cuidar e zelar pela 
família. Na família somos chamados a ser exemplo do amor, 
testemunhando para a cultura atual, muitas vezes descrente, 
que a família continua sendo sinal de Vida Plena. A família é a 
igreja doméstica, o lugar onde o amor de Deus deve acontecer. 
Neste espaço devem ser cultivados os valores cristãos. Deus 
também quis ter uma família e nela se encarnou, tão somente 
por amor gratuito. O Catecismo da Igreja Católica, no nº 458, 
nos diz que: “A família é a célula originária da sociedade 
humana [...]. Os princípios e os valores familiares constituem o 
fundamento da vida social. A vida em família é uma iniciação à 
vida da sociedade”. Dessa forma a vocação familiar deve nos 
impulsionar a dinamizar o amor, o respeito, o diálogo, construir 
relações fraternas, frente a uma sociedade cada vez mais 
egocêntrica, onde os valores comunitários estão sendo 
esquecidos. O vocacionado à família deve testemunhar que é 
possível viver esta vocação com olhar cristão na atualidade, que 
constituir família não é coisa do passado e tampouco fruto do 
acaso, mas é opção. Assim, a Palavra de Deus nos dá pistas de 
como abraçar e viver esta vocação de maneira madura e 
responsável. Outro ensinamento importante da Palavra é sobre 
a mesa onde fazemos as refeições. Ela é muito importante para 
nós cristãos e para nossas famílias, pois foi ao redor de uma 
mesa que Jesus se entregou por todos nós, por isso, precisamos 
resgatar o sentido da mesa, lugar de encontro, de partilha, de 
perdão, de orientação; lugar onde as nossas relações familiares 
se sustentam e se transformam em relações fraternas e 
amorosas.

2ª SEMANA: VOCAÇÃO À FAMÍLIA

MÊS VOCACIONALMÊS VOCACIONALMÊS VOCACIONALMÊS VOCACIONAL
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1. AMBIENTAÇÃO: Colocar em destaque a bíblia e 
outros símbolos que representam a vida religiosa consagrada, 
vela acesa sandálias, cartazes com as palavras pobreza, 
castidade, obediência:  imagem de nossa senhora. 

2. REFRÃO MANTRA: Somos presentes de Deus; / 
Nossa missão é ser presente de Deus aos irmãos. / Ser presente 
de amor àquele que é o amor (bis)

3. MOTIVAÇÃO: Queridas irmãs, rezemos esta semana 
pela vocação à vida consagrada.

Ela que é um dom do Pai, por meio do Espírito, à sua 
Igreja. Ela se expressa na vida monástica, ordem das virgens, 
eremitas, viúvas, vida contemplativa, vida religiosa apostólica, 
institutos seculares e sociedades de vida apostólica. A vida 
consagrada é chamada a ser especialista em comunhão, no 
interior tanto da Igreja quanto da sociedade. A vida e a missão 
dos consagrados devem estar inseridas na Igreja particular e em 
comunhão com o bispo. Rezemos por todos aqueles e aquelas 
que se consagram ao Senhor.

4. CANTO: (Sugestão - Maria, guardavas CC 211,pg 80 )
5. RECORDAÇÃO DA VIDA: 
Neste momento da recordação da vida podemos 

recordar o nosso chamado os meio pelo qual Deus se 
manifestou em minha vida em nossa vida, podemos fazer deste 
momento a grande louvação a este Deus que nos amou tanto a 
ponto de querermos mais próximo dele como exemplo de amor 
aos irmãos e irmãs.

6. SALMO:42
7. TEXTO BIBLICO: Jo 15, 1-17
8. REFLEXÃO 
9. SÚPLICA VOCACIONAL:
Propomos algumas preces que podem ser completada 

com outras espontâneas pedindo sempre a intercessão de 
nossa senhora mãe de todas as vocações cantando refrão.

Por todos os consagrados e consagradas, que a 
exemplo de Maria,           renovem sempre seu compromisso 
assumido na fé e sejam testemunha vivas do evangelho, 
cantemos.

Ref: Maria da Assunção escuta nossa voz e pede 
proteção a cada um de nós! (bis)

Pelos jovens que o Senhor chamou a segui-lo mais de 
perto, consagrando suas vidas, através dos votos de pobreza, 
obediência e castidade, para que sejam corajosos e 
perseverantes nesta caminhada, cantemos.

( Preces espontâneas)
10. PAI-NOSSO
11. ORAÇÃO VOCACIONAL:
Senhor da messe e pastor do rebanho faze ressoar em 

nossos ouvidos o teu forte e suave convite vem e segue-me, 
derrama sobre nós o teu espírito que ele nos de sabedoria para 
ver o caminho e generosidade para seguir tua voz.

Senhor que a messe não se perca por falta de 
operários, desperta nossas comunidades para a missão. Ensina 
a nossa vida a ser serviço, fortalece os que desejam dedicar-se 
ao reino na diversidade dos ministérios e carismas.

Senhor que o rebanho não se perca por falta de 
pastores, sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres, 

diáconos, religiosos, religiosas e ministros leigos e 
leigas.

Dá perseverança a todos os vocacionados, desperta o 
coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua 
Igreja. Senhor da messe e pastor do rebanho, chamo-nos para o 
serviço do teu povo. Maria mãe da Igreja modelo dos servidores 
do evangelho ajuda-nos a responder SIM. Amém!

12. ORAÇÃO  FINAL:
Que o caminho seja brando aos teus pés,
O vento sopre leve nos teus ombros.
Que o sol brilhe cálido sobre tua face,
A chuva caiam serenas em teus campos.
E até que eu de novo te veja,
Deus te guarde na palma de sua mão.
Amém.
13. CANTO : (Sugestão - Ave-Maria cantada)
14. APROFUNDAMENTO
Quem são as irmãs e irmãos de vida consagrada? As 

congregações, institutos, sociedades de vida apostólica e novas 
formas de vida          consagrada constituem o Corpo místico de 
Cristo; por sua natureza definitiva, incondicionada e 
apaixonada de total adesão a Deus.

Os consagrados e consagradas, testemunham o 
fascínio da amizade com Jesus e a alegria que brota do amor por 
Ele. Na contemplação e na atividade, na solidão e na 
fraternidade, no serviço aos pobres e aos 

últimos, no acompanhamento pessoal e nos areópagos 
modernos, estão prontos para proclamar e testemunhar que 
Deus é amor, e como é agradável amá-lo. Fazem isso porque 
ouvem as palavras de Jesus, como Maria (cf. Lc 10,39).

Os votos, ou conselhos evangélicos, de castidade, 
pobreza e obediência, são sinais visíveis de uma realidade 
futura, mas já presente e real em nosso meio. Não é um sonho 
impossível, mas uma das expressões do Reino de Deus na 
história. O carisma da vida consagrada é um dom para a Igreja e 
um sinal para o mundo. Não é fuga de uma realidade, mas 
compromisso com o mundo. Enfatiza o contraste entre os 
valores do Evangelho com o valor materialista da sociedade.

Ao renunciarem tudo para seguir Cristo, os 
consagrados e consagradas dão o que possuem de mais 
precioso, enfrentando qualquer sacrifício, para seguir os passos 
do Mestre e se tornam sinal de contradição, pelo simples modo 
de pensar e viver muitas vezes em contraste com a lógica do 
mundo veiculada, principalmente, nos meios de comunicação 
social. Os consagrados e as consagradas não se distinguem por 
sua ação, mas pela existência vivida na radicalidade dos 
conselhos evangélicos; por conviverem em fraternidade com 
pessoas diferentes – idade, nação, personalidade. Eles criam 
novo jeito de estar no meio do povo, adotam uma postura de 
compaixão, paciência, presença, modéstia, flexibilidade, 
misericórdia e criatividade. Amam os pobres, não por serem 
pobres, mas por serem pessoas humanas, “preferidas do Pai”, 
mas excluídas na sociedade. Vivendo assim, na gratuidade do 
amor, testemunham que Deus chama todos os cristãos e cristãs 
a uma vida profética e missionária, fazendo novas todas as 
relações, fazendo novas todas as coisas, a exemplo de Deus que 

3ª SEMANA: VOCAÇÃO À VIDA CONSAGRADA

MÊS VOCACIONALMÊS VOCACIONALMÊS VOCACIONALMÊS VOCACIONAL
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1. AMBIENTAÇÃO: 
2.REFRÃO MANTRA: Eis-me aqui, Senhor / Que 

resplandeça em mim o teu amor!Raiou a Luz do novo Dia,/ A tua 
Vida nos recria.

3. MOTIVAÇÃO:
Irmãs, chamados pelo Deus da vida, nos sintamos 

acolhidos nesta quarta semana do mês vocacional para 
celebrarmos a vocação dos fiéis leigos e leigas, cristãos e cristãs 
que por meio de sua presença na comunidade como ministros 
não-ordenados, possuem um papel fundamental na Igreja, 
família de Deus. 

4. CANTO: (Sugestão - A vida do viajante - Luís 
Gonzaga e Gonzaguinha - Minha vida é andar por esse país...)

5. SALMO: 102(103)
6. TEXTO BIBLICO: Mt 19, 16-22
7. REFLEXÃO / PARTILHA COM REFRÃO CANTADO:
Ref: Nunca, jamais, desanimeis! / Embora venham 

ventos contrários / Nunca, jamais, desanimeis / Embora 
venham ventos contrários.

8. TESTEMUNHO VOCACIONAL: 
OBS: Se desejar convidar catequistas, leigos 

comprometidos com seu batismo para o momento de oração 
pode convidar para que eles dessem um testemunho sobre sua 
vida.

9. SÚPLICA VOCACIONAL:
- Roguemos pelos catequistas, que em sua missão 

sejam animados e iluminados a serem os educadores na fé e da 
fé, propiciando a experiência do amor de Deus a quem está 
ingressando na comunidade.

Ref: Cristo nos convida: venham meus amigos! Cristo 
nos envia: sejam missionários

- Roguemos pelos que assumem sua vocação a serviço 
do bem comum. Que possamos, sim, alagar nosso conceito  de 
vocação vendo no batismo a fonte de todas as vocações. 

- Senhor da messe, vós que chamais a todos com o dom 
da vocação que se concretiza no sacramento do batismo; Te 
pedimos que continuais a enviar e acompanhar os fiéis leigos e 
leigas no exercício da sua vocação, acolhendo os apelos da 
sociedade.

( preces espontâneas) 

10. PAI-NOSSO
11. ORAÇÃO VOCACIONAL: Senhor da messe e pastor 

do rebanho faze ressoar em nossos ouvidos o teu forte e suave 
convite vem e segue-me, derrama sobre nós o teu espírito que 
ele nos de sabedoria para ver o caminho e generosidade para 
seguir tua voz.

Senhor que a messe não se perca por falta de 
operários, desperta nossas comunidades para a missão. Ensina 
a nossa vida a ser serviço, fortalece os que desejam dedicar-se 
ao reino na diversidade dos ministérios e carismas.

Senhor que o rebanho não se perca por falta de 
pastores, sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres, 
diáconos, religiosos, religiosas e ministros leigos e leigas.

Dá perseverança a todos os vocacionados, desperta o 
coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua 
Igreja. Senhor da messe e pastor do rebanho, chamo-nos para o 
serviço do teu povo. Maria mãe da Igreja modelo dos servidores 
do evangelho ajuda-nos a responder SIM. Amém!

12. ORAÇÃO  FINAL:
Que o caminho seja brando aos teus pés,
O vento sopre leve nos teus ombros.
Que o sol brilhe cálido sobre tua face,
A chuva caiam serenas em teus campos.
E até que eu de novo te veja,
Deus te guarde na palma de sua mão.
Amém.
APROFUNDAMENTO
O Concílio Vaticano II, na Constituição Dogmática 

Lumen Gentium, em suas referências sobre os cristãos leigos e 
leigas, comunga dos pensamentos do apóstolo Paulo ao 
afirmar: “pelo batismo foram 

incorporados a Cristo, constituídos no povo de Deus e a 
seu modo feitos partícipes do múnus sacerdotal, profético e 
régio de Cristo, pelo que exercem sua parte na missão de todo o 
povo cristão na Igreja e no mundo” (LG 31). Em sua Carta aos 
Coríntios, Paulo compara os leigos e leigas a um imenso corpo 
no Espírito Santo, ou seja, temos uma unidade na diversidade 
de dons, personalidade, forças e necessidades. Em seu número 
33, a Lumen Gentium destaca: “os leigos são congregados no 
povo de Deus e constituídos num só corpo de Cristo sob uma só 
cabeça”. E nesta comunhão, tendo Cristo como centro de 
harmonia, somos chamados a partilhar nossa vocação através 
da colaboração para o bem comum, onde cada um com seus 
dons é convocado a reparti-los com os demais membros deste 
corpo, principalmente com os mais fracos. Assim, em nossas 
comunidades, iluminados pela Palavra de Deus e com olhos no 
dia a dia da comunidade, precisamos promover a comunhão 
por intermédio do acolhimento de todos, até mesmo dos mais 
desanimados, bem como no empenho da promoção humana e 
social. Enfim, temos que ter a coragem de romper com antigas 
estruturas, reconhecendo a variedade de carismas, 
reconhecendo a co-responsabilidade e igualdade de todos os 
membros da comunidade, afinal, “vós todos sois o corpo de 
Cristo e, individualmente, sois  membros desse corpo” (1Cor 
12,27).

4ª SEMANA: VOCAÇÃO LAICAL

MÊS VOCACIONALMÊS VOCACIONALMÊS VOCACIONALMÊS VOCACIONAL
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A CPT COMPLETA 40 ANOS
A CPT completa 40 anos. Ela não nasceu pronta e 

acabada. É fruto de todo um processo, que foi amadurecendo 
aos poucos e que foi se consolidando.

Em 1971, no dia de sua ordenação episcopal como bispo 
da Prelazia de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso, Dom 
Pedro Casaldáliga lançou a Carta Pastoral “UMA IGREJA DA 
AMAZÔNIA EM CONFLITO COM O LATIFÚNDIO E A 
MARGINALIZAÇÃO SOCIAL”. Carta essa que denunciava a 
realidade dos indígenas, posseiros e peões numa porção da 
Amazônia, novo palco da expansão colonial do Brasil.

Este grito profético de Dom Pedro encontrou 
ressonância na igreja e na sociedade. Estava-se em plena 
ditadura militar. Ao mesmo tempo, um grupo informal de 
bispos começou a se reunir, provocado pela necessidade de 
criar laços de solidariedade entre as igrejas em tempos de 
repressão. Desta articulação foram produzidos três 
documentos que mostravam a realidade do povo, sentida e 
compartilhada pela igreja. Os documentos:" Ouvi os Clamores 
do meu Povo"; "Marginalização de um Povo" – "Grito das Igrejas 
eu-Juca-Pirama" – o Índio, aquele que deve morrer, 
desnudavam a situação em que viviam os trabalhadores no 
Nordeste, no Centro-Oeste e a espoliação dos povos indígenas.

Ao mesmo tempo, alguns destes bispos, como lembra 
Ivo Poletto, “provocaram a CNBB a patrocinar um Encontro de 
bispos e Prelados da Amazônia”, para refletir sobre a realidade 
desta imensa região. Estes bispos, porém, não agiram sozinhos, 
“agiram motivados, às vezes provocados, e até empurrados por 
outros agentes de pastoral que também foram provocados 
pelos gritos, silenciosos, abafados, mas profundos e doloridos, 
do próprio povo”.

Entre 19 e 22 de junho de 1975, em Goiânia (GO), 
oficialmente convocado pela Comissão Brasileira de Justiça e 
Paz, realizou-se o Encontro de Bispos e Prelados da Amazônia, 
do qual participaram 67 pessoas, de 27 dioceses ou prelazias.

Neste mesmo periodo Dom Fragoso na Diocese de 
Crateús convocou o Pe. Morão de Independência, a ir. Ailce de 
Parambu e a ir. Jane para  coordenar a presença da igreja junto 
aos trabalhadores. Essa equipe logo se integrou com a CPT 
Nacional.

30º ENCONTRO DE ASSENTAMENTOS
O Assentamento Angicos está se preparando com muita 

alegria para receber todos os companheiros e companheiras no 
Encontro de Assentamentos que será realizado em Angicos – 
Tauá de 28 a 30 de Agosto 2015, quando vamos celebrar, 
também, os 40 anos de vida da CPT – Comissão Pastoral da 
Terra.

- No último encontro no Xique Xique-Monsenhor 
Tabosa, combinamos que cada município iria reunir os 
Assentamentos, num Encontro Municipal sem esquecer os 
grupos que ainda estão na luta da conquista da terra. Já foi 
realizado em seu município? Ainda dá tempo! É muito 
importante retomar os 12 pontos sugeridos para avançar na 
Soberania Hídrica e Alimentar pra Bem viver no semiárido! 
(Estão no relatório do 29º Encontro).

- Os temas sugeridos no Encontro do Xique Xique foram: 

Soberania Hídrica e Gestão dos assentamentos. Quem têm 
experiencias significativas que poderia apresentar no 
Assentamento Angicos?

- Vamos começar a organizar os transportes e 
comunicar  a Tauá, em que parte da alimentação, cada 
município (Assentamentos, STTR, Paróquia, Entidades...) pode 
colaborar com o Assentamento Angicos.

Para facilitar a comunicação pode utilizar o seguinte E-
mail: mauriziocr@hotmail.com

12 AÇÕES PARA A SOBERANIA HÍDRICA E ALIMENTAR
Ações que se fazem necessárias, a partir do 29º 

encontro, para avançar na conquista da soberania hídrica e 
alimentar para o Bem viver neste semiárido (a partir do 
trabalho em grupo):

1. Fazer bom uso da água: reuso das águas cinzas; fazer 
um plano de gestão das águas do assentamento; continuar a 
luta por obras estruturantes: cisternas de enxurradas e outras, 
para garantir a produção.

2. Retomar a luta pelas sementes (vegetais e animais): 
as nossas sementes crioulas; reforçar ou criar as casas de 
sementes; trocar sementes, reprodutores... para garantir a 
nossa autonomia;

3. Investir mais na criação de animais de pequeno e 
médio porte: ovinos, caprinos, aves, abelhas... Melhorando os 
manejos; produzindo forragem, fazendo feno da forragem 
nativa, a silagem, plantando palma e outras forrageiras, como a 
leucina, a gliricidia...

4. Aproveitar o máximo do entorno da casa: o quintal, 
plantando as hortaliças não convencionais, fruteiras, ervas 
medicinais, aproveitando o esterco dos animais para adubar, 
usando a água da cisterna de enxurrada ou conquistando essa 
ou outra tecnologia que facilite a produção;

5. Investir na formação/educação contextualizada: 
escola camponesa, defesa do projeto de lei da educação do 
campo, na câmara municipal (ou realizar seminário para 
discutir esse projeto com os assentados...); realizar seminário 
para estudar o cooperativismo; promover troca de experiência 
entre assentados, assentamentos fóruns;

6. Cuidar da comercialização comunitária: reforçar as 
bodegas existentes, ver a importância de implantar outras; a 
venda do excedente da produção nas feiras ou num ponto 
comum dos assentados, na cidade;

7. Rever a forma de gestão dos assentamentos: levantar 
os problemas dos assentamentos e ver o que cabe ao 
assentamento e o que depende do poder público, buscando 
solução; revitalizar as associações e os fóruns municipais dos 
assentados;

8. Unificar as lutas dos vários movimentos sociais, 
mantendo a autonomia politica de cada um; fortalecer a luta 
pelo que é comum; construir o poder popular;

9. Apoia a juventude camponesa: acompanha as suas 
lutas pela terra, por condições devida, educação do campo; 
ajuda-los a conhecer a historia dos assentamentos, da luta pelo 
acesso à terra e à água;

10. Avançar na comunicação: apoiar as casa digitais; 
ajudar as pessoas de mais idade a dominar as novas 
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tecnologias; botar em uso computadores que são subutilizados; 
sistematizar experiências significativas e divulga-las;

11. Cuidar melhor da organização e lazer: grupos de 
base; apoiar artistas ocais; tocadores, cantores, grupo de 
teatro, time de futebol; organizar as nossas festas. Dar 
organicidade ao assentamento;
12. Espiritualidade: refletir sobre a sua importância; promover 
as festa da colheita e outras ; estudar o projeto camponês, 
confrontando com o projeto de Deus, na BíbliaAções que se 
fazem necessárias, a partir do 29º encontro, para avançar na 
conquista da soberania hídrica e alimentar para o Bem viver 
neste semiárido (a partir do trabalho em grupo):

MANIFESTO CONTRA  O PT QUE APOIOU E VOTOU CONTRA 
O PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DA 

ORGANIZAÇÃO SINDICAL  DOS TRABALHADORES NO 
SERVIÇO PÚBLICO DE INDEPENDÊNCIA CEARÁ.

 Sindicato dos Servidores públicos municipais de 
Independência, entidade  representativa da categoria de 
Servidores Públicos Municipais , vem  através desta nota se  
manifestar contra  O partido dos Trabalhadores –PT que através 
de uma coletiva e representada pelo  vereador Gonçalo 
Muduri, que é sindicalista e do PT, deveria se envergonhar de  
ter votado contra trabalhador decidiram  em  favor de um 
projeto de lei do Sr. Prefeito Municipal  Luiz  Valterlim   
Coutinho –PROS que ao enviar  para a câmara Municipal de 
Independência  um projeto de lei  que revoga o art. 9 da lei 
municipal 127/2005 que assegura aos servidores a contribuir 
em seus vencimentos a contribuição sindical. Essa atitude é  
inconstitucional da qual  retira a liberdade sindical de todos 
aqueles que  decidem pela contribuição em sua folha de 
pagamento sem custos nenhum para o Município, fere ainda a  
Lei Federal n. 8.906/94 que atribui aos sindicados,  a defesa dos 
direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria. 

Não aceitamos  essa pratica nociva  e repudiamos o 
Partido dos Trabalhadores  de Independência que 
historicamente  foi um  dos defensores do direito a  sindica-
lização, direito a greve, direito a estar nas ruas reivindicando 
direitos ,hoje se coloca do lado daqueles que são contra a 
organização dos trabalhadores/as daqueles que se perpetuam 
no poder em troca dos favorecimentos ,do cabide de  emprego 
,do nepotismo e que está  hoje com a mesma prática da direita 
.... Essa data ficou marcada com um dos piores retrocesso na  
democracia  de Independência, um  verdadeiro ataque ao 
Sindicato dos Servidores de Independência-Ce. Com tantos 
direitos violados pela administração municipal, a Câmara, ao 
invés de penalizar o prefeito negador de direitos, prejudica a 
organização dos trabalhadores. 

Câmara subserviente, quer aniquilar o Sindicato pelo 
simples fato da entidade cumprir seu papel na defesa dos 
servidores públicos de Independência. Vereadores que não 
exercem mandatos pautados pela dignidade, pelos preceitos 
constitucionais, são levados pelo ignorância e pela arrogância. 
Vereadores, vocês que votaram contra os trabalhadores, 
cumpram com suas obrigações e fiscalizem as contas da 

prefeitura, os recursos não são do prefeito, são do povo.  Nosso 
repúdio a atitude estúpida desses vereadores, que deveriam 
ser varridos da política, pois não representam os interessem da 
população. A história não os perdoará, tenham certeza disso!

Essa pratica apenas caracteriza o quanto o sindicato que 
tem mantido sua coerência com a luta pelos direitos 
trabalhistas, vem sofrendo desde que assumiu seu mandato 
perseguição e retaliação por parte dessa administração que 
assumiu  publicamente apoio e fez campanha para  ex. diretoria 
desse Sindicato que estava concorrendo as eleições para que 
pudessem se manter omissos diante das bandeiras de lutas dos 
servidores que sempre foram vitimas de um modelo de politica 
de favorecimento, apadrinhamento e voto de cabresto da qual 
muitos são perseguidos  com transferências injustas ,retirada 
de direitos por decidirem livremente a quem vota nesse 
município.

Hoje está mais do que escancarado que a antiga 
diretoria  colocou este Sindicato no bojo do peleguismo e era  
nessa acomodação frente as lutas  que o poder municipal 
gostaria que essa entidade permanecesse: calada, conivente e  
alienada, porém não foi isso  que aconteceu ,o Sindicato 
retomou suas lutas, seu histórico como  defensor de fato dessa 
categoria sofrida ,o Sindicato também é atuante frentes as 
questões  gritantes como a crise  hídrica causada pela falta de 
politicas públicas ,as medidas  previdenciárias terceirização que 
precáriaza cada vez mais o  servidor e o serviço público, somos 
contra todo tipo de  violação  aos  direitos humanos. 

Não aceitamos  essa pratica nociva  e repudiamos o 
Partido dos Trabalhadores  de Independência que 
historicamente  foi um  dos defensores do direito a  
sindicalização ,direito a greve, direito a estar nas ruas 
reivindicando direitos ,hoje se coloca do lado daqueles que são 
contra a organização dos trabalhadores/as daqueles que se 
perpetuam no poder em troca dos favorecimentos ,do cabide 
de  emprego ,do nepotismo e que está  hoje com a mesma 
prática da direita .... 

Lutaremos, sim, por mais conquistas, tais como: 
Cumprimento das leis que asseguram redução da jornada de 
trabalho sem redução do salário;  reajuste dos salários dos 
professores e daqueles que se  efetivaram no serviço público   a 
mais de 12 anos sem seus salários serem  reajustados; A 
Insalubridade daqueles que faz jus, Implantação do PCCRS para 
que proporcionem condições digna de trabalho direito de 
organização no local trabalho; soberania das assembleias de 
base para decidir sobre o que deve ser negociado em nome dos 
trabalhadores, meio necessário para se assegurar direitos e 
avançar em conquistas, entre outros.

Queremos reforçar sim que se esse quadro não for  
revertido favoravelmente aos interesses dos trabalhadores  
estamos a construir a mais ampla unidade de todos aqueles 
dispostos a lutar, a intensificação da solidariedade de classe e o 
desenvolvimento de um amplo plano de lutas apoiado na 
mobilização social, que traga novamente os trabalhadores às 
ruas e construa as condições para, inclusive, paralisar  por meio 
de uma greve geral.

SINDISPUMI -  INDEPENDÊNCIA – CE
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Vamos cuidar da saúde para termos mais alegria de 
viver,  utilizarmos das plantas para tratar as doenças:

CANSAÇO NAS PERNAS (OU PERNAS INCHADAS).
SAL E  ÁGUA: com água morna e sal grosso, fazer uma 

salmoura e levar as pernas. Deixar de molho por uns 15 min.
FOLHAS DE LARANJEIRA E SAL: ferver, durante, 5 min. 

um bom punhado de folhas de laranjeiras, em 3 litros de água e 
um punhado de sal. Depois, lavar as pernas, deixar de molho 
por uns 15 min. 

CIRCULAÇÃO  
CEBOLA: deixar curtir, durante 10 dias, em 11 de vinho, 

uma cebola ralada. Coar acrescentar 100g. de mel de abelha. 
tomar 2 colheres de sopa, depois do almoço e do jantar.

ANEMIA 
BETERRABA - ralar a beterraba crua, fazer o refresco e 

tomar duas vezes ao dia.
JATOBÁ - Botar a casca de molho e tomar quando 

estiver bem corada. tomar ½ xícara 3 vezes ao dia. Fazer 
também um lambedor da entrecasca do jatobá com cajueiro e o 
mangará da bananeira.

JUCÁ - colocar a bagem de molho e tomar duas vezes ao 
dia

MILHO, FEIJÃO E RAPADURA - comer diariamente.
OBESIDADE

CIDREIRA, CAMOMILA, MARCELA: ferver folhas 
compridas de cidreira em 1 xícara de água. Tomar 1 xícara, meia 
hora antes do almoço, durante 10 dias. Depois, passar para a 
camomila, por 10 dias e por último, para a marcela, por 10 dias. 
Recomeçar sempre na mesma ordem até chegar ao peso ideal 
ou desejado. Nunca comer 2 tipos de massa na mesma refeição.

ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA
SUCO DE ABÓBORA 
1 copo de abóbora cozida, 3 copos ou mais de água ou 

leite. Mel de abelha ou um pouco de açúcar. Bater tudo no 
liquidificador

PÃO DE ABOBORA
Ingredientes: Kg 1 de farinha de trigo; 1 prato fundo de 

abóboras cozidas e amassadas; 2 gemas; 2 claras de ovo em 
neve; 2 colheres (sopa) de manteiga;  1 colher (chá) de  sal; 1 
colher (sopa) de açúcar; 2 xícaras (chá) de leite morno; 2 
tabletes de fermento ou 2 colheres (sopa) de fermento 
granulado; 

Modo de fazer: Bata a manteiga com o leite e o 
fermento; acrescente as abóboras, as gemas e a farinha de trigo 
com as claras em neve, aos poucos. Deixe a massa crescer (20 

minutos no calor ou até 1h no frio). Divida a massa, faça os pães 
em forma untada, levando ao forno quente pre aquecido por 
cerca de ½ hora.

BOLINHO DE ARROZ
2 xícaras de arroz cozido
2 ovos batidos
sal, pimenta, cheiro verde, um pouco de gergelim 

pisado opcional e duas colheres de trigo.
modo de fazer: Bater as claras em neve e misturar tudo. 

. Assar em óleo bem quente.
BOLINHO DE FOLHAS VERDES
folhas de beterraba, cenoura, batata doce, de jerimum, 

cheiro verde, leite, trigo, 2 ovos.
modo de fazer: Preparar a massa, com claras em neve, 

trigo e sal, colocando as folhas pisadas por último. assar em 
óleo quente.

TORTA DE JERIMUM OU CHUCHU OU MAMÃO VERDE
Um prato de chuchu ou jerimum ou mamão verde;
4 ovos,sal, cheiro verde, 1 colher de margarina ou 

manteiga, queijo ralado, 2 colheres, claras em neve, 3 colheres 
de farinha de trigo dissolvida num copo de leite. 

Modo de fazer: Rala-se e cozinha em pouca água e 
óleo. Passe no liquidificador ou pise. Junte 4 gemas, sal, cheiro 
verde, 1 colher de margarina ou manteiga, queijo ralado, 2 
colheres, claras em neve, 3 colheres de farinha de trigo 
dissolvida num copo de leite. 

Unte a forma. Coloque a massa , cubra com queijo 
ralado e leve ao forno quente.

A COUVE E 
OS SEUS BENEFÍCIOS 

A couve é anti-inflamatória e cicatrizante. E, super 
importante, ajuda a fixar o cálcio nos ossos.

Uma nutricionista de São Paulo, chega a comparar a 
folha ao leite materno. Ela diz que a couve é um alimento até 
mais adequado para os ossos que o leite de vaca. Além de ter 
cálcio e magnésio, ela carrega esses dois minerais na proporção 
adequada.

O cálcio precisa do magnésio na medida certa para 
conseguir exercer suas funções, entre elas, formar a massa 
óssea. O leite de vaca tem nove vezes menos magnésio e três 

‘‘Eu vim para que todos tenham a vida e a tenham em abundância’’.



JULHO/AGOSTO - 2015 10

vezes mais cálcio do que a proporção  necessária.
o magnésio ainda é parceiro do cálcio porque ajuda o 

corpo a se livrar do acúmulo de gordura, manter a pressão 
arterial sob controle, regular a ação de hormônios  e controlar 
os movimentos dos músculos (o cálcio contrai a musculatura e o 
magnésio relaxa). Além disso, o magnésio é fundamental para a 
formação e funcionamento de todos os neurotransmissores, 
sem exceção. É, por isso que sem ele você se sente desanimada 
e até mal humorada.

Na couve, o magnésio faz parte da clorofila - substância 
que dá a cor verde à folha e com potencial de renovar as células 
do nosso organismo.

Benefícios da couve: combater a celulite, ajuda a 
eliminar a gordura, regula os hormônios, melhora o humor e 
desintoxica.

ABÓBORA
A abóbora, chamada também de jerimum, é muito rico 

em fibras, estimula as funções intestinais e proporciona ao 
organismo a vitamina D. As sementes são vermifugas e a 
abóbora combate as infecções urinárias. Seu uso é 
recomendado na alimentação diária podendo ser usado em 
doces e salgados. 

FLORES DE ABÓBORA FRITAS
As flores de abóbora preparada “à milanesa” são 

deliciosas. Depois de temperá-las a gosto, basta passá-las no 
ovo batido e na farinha de trigo. Frite em óleo quente até 
dourar. Em seguida, coloque em papel absorvente para retirar o 
máximo possível do óleo.

FOLHA DE ABÓBORA
Colocar para cozinhar, junto com o feijão, as folhas 

inteiras e depois pode retirá-las. Assim até as crianças que não 
querem verduras, podem aproveitar das vitaminas e dos sais 
das folhas que ficam no caldo do feijão.

                                coração 
                                humano

CORAÇÃO HUMANO
o coração humano não foi feito para odiar,

isso pode enfraquecê-lo
o coração não foi feito para sentir raiva

isso pode afetar as coronárias.

o coração não foi feito para o egoísmo
isso pode reduzir a distribuição de sangue
o coração não foi feito para sentir tristeza

isso pode causar um infarto
o coração  não foi feito para sentir ansiedade

isso pode causar arritmia 

o coração foi feito para guardar alegria
isso pode limpar as coronárias

o coração foi feito para sentir felicidade,
isso pode melhorar o batimento

o coração foi feito para amar
isso pode melhorar o ritmo

o coração foi feito para perdoar
isso pode fortalecê-lo

SORRISOS, GARGALHADAS E BOM HUMOR

Sorrir ainda é o melhor remédio que
 um médico pode receitar.

A energia positiva de um belo sorriso 
pode lhe dar forças que antes eram desconhecidas.

Acordar de bom humor, 
mesmo que o dia prometa ser cansativo.

O bom humor consegue gerar energia suficiente para 
contaminar todos que estiverem a seu redor

Se você for amar, deixe-se amar também.
Se for sorrir, deixe alguém feliz.

Se for abraçar, faça com calor humano.
Se for falar, escute primeiro.

Mas se for contagiar a todos com a sua maneira  de ser então 
contamine como o amor e o bom humor.
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Essas são palavras do Papa Francisco. Estudando o 

documento 100, da CNBB, vemos que, cada vez mais, 

precisamos reforçar a rede de comunidades, para sermos fieis 

ao evangelho. Um dos elementos que caracteriza a CEB é a 

relação com a Palavra de Deus, usada em muitos momentos, 

sobretudo na celebração. Precisamos, então, cuidar bem para 

que esse momento expresse o que somos e o nosso 

compromisso missionário.

1.Roubar a comunidade é roubar a Palavra: 

Os colonizadores, ao invadirem o nosso continente, 

roubaram dos povos destas terra o direito de dizer a sua 

palavra. Nossa Igreja, por muito tempo, seguiu esse caminho: 

não tinha a preocupação de ouvir as pessoas, sobretudo os 

pobres; escondeu a Bíblia, achando que ela poderia ser 

interpretada de modo errado.

Paulo Freire veio ajudar-nos a redescobrir a força da 

palavra, do uso da palavra; a necessidade de cada pessoa 

pronunciar a sua palavra. Com isso, ajudou-nos a conhecer 

melhor Jesus e a sua pedagogia, fundada no uso da palavra 

acompanhada de sinais libertadores. O Concílio Vaticano II, a 

Conferência de Medellín... assumiram essa preocupação: dar 

voz aos empobrecidos, motivaram nossos pastores a ouvir o 

clamor do Povo e a se comprometerem. 

Desta forma, a Palavra roubada foi devolvida e foram 

ressurgindo as comunidades. Hoje temos redes de comunidade 

(o que deve ser cada paróquia, cada diocese). Melhor dizendo: 

isso vem acontecendo em muitos lugares do nosso continente e 

mundo afora. Mas, quem roubou a palavra, roubou a 

comunidade, ainda não se convenceu da perda e, de todos os 

modos quer retomar. É preciso estarmos muito atentos/as, para 

não permitirmos.

2. Cuidar da comunidade, cuidando da Palavra: 

O melhor jeito de impedirmos que, de novo, sejam 

roubadas nossas comunidades é cuidar bem delas. É buscar, a 

cada dia, uma maior integração dos seus membros. É zelar pela 

concretização do plano feito, sempre avaliando, para não deixar 

caminhar de qualquer jeito. É valorizar, sempre mais, os vários 

ministérios, evitando a centralização, para que ninguém queira 

ser “dono/a da comunidade”, e a carregue nos ombros, dizendo 

que é porque as outras pessoas não querem... É insistir, sempre, 

para que não fiquemos só nas rezas,  reuniões, festas... Tudo 

isso é importante, mas sem ação em favor da vida, perde o valor, 

desqualifica o empenho. É abrir-se, sempre mais, para quem 

está ao seu redor, os que mais sofrem, as pessoas que vivem 

abandonadas, na solidão; para crianças, adolescentes, jovens, 

sem orientação, envolvidos em atividades que os levam à 

morte. É buscar, sempre, saber em que chão está pisando, a 

realidade em que vive, por que é assim e não do jeito que Deus 

quer; de onde vem o nosso compromisso, a motivação para 

estarmos nesse barco; para onde a gente quer ir, que passos 

podemos dar nessa direção, do objetivo maior... Enfim, é 

procurarmos, a cada dia, intensificar nossa ligação com Jesus e 

o seu projeto de vida e liberdade.

3. Cuidar da Celebração, cuidando da Comunidade: 

Quando nos sentimos comunidade, percebemos que 

somos capazes de fazer as coisas, de modo diferente que outras 

pessoas fazem. Mas vamos nos convencendo de que o nosso 

jeito é bom, é sério e precisa ser valorizado, respeitado. Não 

queremos imitar ou copiar o jeito de ninguém, por mais bonito 

que seja, mas pode ser uma roupa que nos cabe, que não vamos 

ficar bem. 

Assim, deve acontecer com a celebração. Ela deve ser 

uma expressão da nossa vida, do jeito que é, de acordo com a 

nossa cultura, com a nossa fé. Precisamos, então, cuidar, para 

não ficarmos imitando ou querendo imitar o que vemos na TV, o 

modelo que alguém de fora apresentou... O importante é que 

ela esteja enraizada na Palavra de Deus e em nossa vida; que ela 

nos comprometa com o batismo recebido, com a realização do 

plano de Deus.

Como vamos fazer, então? Retomemos algumas 

preocupações, em torno das quais temo-nos debruçado, ao 

longo de vários anos:

- Vamos prepará-las bem, com antecedência. Vamos 

juntar uma equipe que tenha gosto e queira gastar tempo com 

isso; vamos partilhar a vida, os acontecimentos da semana, 

para que essa seja a matéria-prima da nossa celebração. Vamos 

escutar as leituras que nos são propostas, descobrindo, juntos, 

o que Deus está dizendo a nós, em que medida essa Palavra 

ilumina a nossa vida. Vamos combinar o roteiro, algum símbolo, 

gestos, cantos; quem pode fazer bem, cada parte. Vamos ver 

alguma proposta de ação a ser feita na semana, um 

compromisso comunitário (vejam o que sugerimos para cada 

celebração, na página seguinte).

-Vamos fazer bem a nossa celebração: preparemos o 

ambiente, usemos as coisas da natureza, nunca plásticos, coisas 

artificiais. É possível assentos para todas as pessoas? Vamos 

chegar um pouco antes, para receber as pessoas na entrada do 

ambiente, para ensaiar algum anto novo ou rever, rapidamente, 

o que será cantado, combinando as notas com o tocador, se é o 

caso (fica muito bem valorizar os tocadores do lugar além de dar 

mais vida ao canto, anima a assembleia). No final, vamos 

registrar esse roteiro no caderno da comunidade, para que, 

depois, possamos avaliar, retomar...

“Não deixem que roubem de vocês a comunidade” (Sl 126)
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02: Domingo do verdadeiro pão do céu

Ex 16,2-4.12-15  *  Sl 78(77)  *  Jo 6,24-35

Jesus nos chama a trabalhar pela vida  (cada pessoa tem uma 

vocação, é chamada)

- O que estamos fazendo em favor da vida de todas as pessoas?

- O que precisa ser feito e a gente ainda não teve coragem?

*O próximo domingo será o dia dos pais. O que faremos para 

que eles se sintam motivados a participar e a perceber que têm 

um lugar na comunidade, algo que podem fazer?

09: Domingo de Jesus, o pão da vida 

1Rs 19,4-8  *  Sl 34(33)  *  Jo 6,41-51

Jesus nos chama para caminhar com ele 

(o chamado aos pais)

-Qual a missão do pai (vamos ouvir alguns!)?

-Em que medida nossa comunidade se sente pai/mãe dos 

filhos/as sem pai?

*Vamos integrar a reflexão sobre a paternidade e a memória da 

caminhada, vendo o que nos legaram os pais/mães da 

comunidade.

16: Domingo da Páscoa de Maria – Festa da assunção

Ap 11,19a; 12,1a.10 *  Sl45(44)  *  Lc 1,39-56

Jesus nos chama a seguir o exemplo de Maria  

 (o chamado às mulheres)

- Que exemplo Maria dá para nossa comunidade?

- Do que ela nos ensina o que precisamos fazer para atingir a 

vida plena?

*Vamos visitar algumas das mulheres mais sofridas da 

comunidade e ver, juntos, o que  a comunidade precisa  fazer 

para que elas vençam o sofrimento.

23: Domingo da profissão de fé de Pedro

Js 24,1-2a.15-17.18b  *  Sl 34(33)  *  Jo 6,60-69

Jesus nos chama para enfrentar os desafios da missão 

(o chamado para uma consagração à comunidade)

- Que desafios temos a enfrentar, na fidelidade à missão?

- Que exemplo nos dão Pedro e outros seguidores de Jesus?

*Vamos lembrar as pessoas consagradas, entre nós, e vamos 

dirigir a elas uma mensagem. 

30: Domingo da pureza de coração

Dt 4,1-2.6-9  *  Sl 15(14)  *Mc 7,1-8.14-23

Jesus nos chama a uma vida coerente

- Que incoerências percebemos em nós mesmos?

- Na missão, quais são mesmo as nossas preocupações?

*Vamos dar um balanço desses dois meses na comunidade: 

como foram nossas celebrações? Em que essas sugestões nos 

ajudaram a concretizar, mais o nosso compromisso? E vamos 

escrever uma cartinha ao Roceiro, fazendo essa comunicação.

05: Domingo do profeta recusado

 Ez 2, 2-5  *  Sl 123(122)  *  Mc 6,1-6

Jesus nos motiva a ser profetas

- Como estamos sendo profetas e profetizas, hoje?

- O que precisamos denunciar e anunciar, nos dias de hoje?

*Vamos lembrar o testemunho de profetas e profetizas de 

ontem e de hoje. Que testemunho nos deram ou nos dão.

12: Domingo do envio dos doze apóstolos

Am 7,12-15  *  Sl 85(84)  *  Mc 6,7-13

Jesus nos motiva a combater o mal

- Que males estão dificultando a vida do nosso povo, hoje?

- Como estamos combatendo os males, no seguimento a Jesus?

*Vamos combinar uma ação conjunta, para combater um 

desses males que mais nos afeta.

19: Domingo da volta dos doze  apóstolos

Jr 23,1-6*  Sl 23(22)  *  Mc 6,30-44)

Jesus nos motiva a servir à comunidade

- Quem a gente considera servidor/a de nossa comunidade? 

Como eles/as agem?

- O que precisa mudar no nosso jeito de servir à comunidade?

*Vamos combinar uma hora de estudo, para entender o jeito 

como Jesus serviu e nos ensinou a servir. Um texto para 

inspiração: Jo 13,1-15

.

26: Domingo da partilha do pão

2Rs 4,42-44  *  Sl 145(144)  *  Jo 6,1-15

Jesus nos motiva a viver a partilha

- Todas as famílias do nosso lugar estão tendo alimento e água 

de qualidade? Por que não têm?

- O que estamos fazendo, juntos, para resolver esse problema?

*Na certa, há casos que a comunidade não pode resolver 

sozinha. O que fazer e como fazer, para que essas situações não 

fiquem sem solução?

Nossa vida à luz do Mistério Pascal
Julho Agosto



‘‘Cada cristão e cada comunidade há-de 
discernir qual é o caminho que o Senhor lhe 

pede, más todos somos convidados a 
aceitar esta chamada: sair da própria 

comodidade e ter a coragem
de alcançar todas as periferias que 

precisam da luz do Evangelho’’. (EG 20)
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