
                                            

A CASA COMUM
A Globalização da Solidariedade
CATEQUESE 4

VER  
(Ouça atentamente o encontro entre San Francisco de Assis e "Mãe Terra": REPAM 

Laudato si capítulo. 1.  

Caso não tenha acesso ao link, use a história que aparece abaixo.

Muito devagar, Pedro avança no caminho que leva à lagoa que, durante 
séculos imemoráveis, foi o local de nascimento da maior biodiversidade 
conhecida na região. Ele conhece sua vizinha Alexandrina, acompanhada 
por seus filhos de 10 e 7 anos, além do burro faminto que mal consegue 
lidar com a pequena quantidade de pertences familiares.
- Onde Alexandrina está indo com tanta tristeza no topo?
- Procurando por um novo lugar onde possamos viver.
 Não há vida aqui, Pedro. 
 Se ficarmos aqui, certamente morreremos.     
- Você está certo, vizinho. Eles poluíram os rios e secaram a lagoa. 
 Nossa bela montanha transformou-se em um deserto. 
 Eles dizem que os projetos de mineração e hidrelétricas trazem muito 

desenvolvimento e bem-estar ao país.
 Mas eles mataram a terra, poluíram as águas, acabaram com a espécie, 

destruíram os manguezais. 
 Não há florestas, nem ar fresco, nem pássaros, nem flores, nem sonhos 

nas montanhas.
- Sim, Pedro, eles tiraram nossas vidas. 
 Olhe para o meu marido,
 Luís, triste e desapontado. 
 Semeadura, semeadura e semeadura ... 
 E a colheita não vem ...
 O que aconteceu com nosso solo que não quer produzir? ... Eles nos 

obrigam a sair, sem terra e sem futuro.

https://www.youtube.com/watch?v=1tYdOIqvpqg

ATO VERÍDICO:

Promover o respeito pela Casa Comum e o compromisso
de cuidar da ecologia.

"Descreva, toda a terra é sagrada"     
Sugerir que os participantes removam seus sapatos 
para entrar em contato com o 
chão em que caminham) 

META: 

ORAÇÃO PELA JMJ 2019 
SINAL: 
Um banner da "Mãe Terra"

UM GESTO: 



 

Partilhe:
1 - Existe realmente uma consciência ecológica no 

mundo e na sociedade em que habitamos? Onde e 
como essa nova consciência se manifesta?

2 - Qual é o valor que é dado em nossas sociedades à 
Terra e como isso afeta o meio ambiente, a natureza 
e os seres humanos?

3 - Como a promoção da mineração a céu aberto, a 
construção de usinas hidrelétricas e outros projetos 
de desenvolvimento ameaçam e afetam 
especialmente as comunidades rurais e indígenas no 
Panamá e no mundo? Esses projetos são realmente 
consoantes com uma consciência ecológica?

 JULGAR 
TEXTOS PARA ILUMINAR:            

(Sb 11, 24)   "Porque amais tudo que existe, e não odiais nada do 
que fizestes, porquanto, se o odiásseis, não o teríeis feito de 
modo algum." 
Jeremias 12,4:  Fino a quando sarà in lutto la terra e seccherà 
tutta l'erba dei campi? 
Per la malvagità dei suoi abitanti le fiere e gli uccelli periscono, 
poiché essi dicono: "Dio non vede i nostri passi". 

Existe, portanto, um desafio transcendental para a humanidade 
neste momento histórico que enfrenta as próximas gerações: 
cuidar da Terra é cuidar de todos os bens e serviços comuns que 
precisamos viver e que oferece gratuitamente a todos os seres 
vivos, falamos sobre sementes, de ar, de água, de climas etc. Não 
são mercadorias negociáveis. Eles não podem ser privatizados, nem 
ser tratados como instrumentos de lucro porque são o patrimônio 
de toda a humanidade ... Bom, é lembrar a carta do Chieftain Seatle 
ao Presidente Franklin Pierce (1854) e a que pertence o seguinte 
trecho: 

" Você deve ensinar seus filhos que o chão sob seus pés é a cinza 
de seus avós. Para respeitar a terra, conte aos seus filhos que ela 
foi enriquecida com a vida de nosso povo. Ensine seus filhos o que 
ensinamos aos nossos filhos, que a terra é nossa mãe. Tudo o que 
acontece com a Terra acontecerá com os filhos da Terra. Se os 
homens cuspir no chão, eles estão cuspindo em si mesmos ".

Encíclica Laudato Si, Louvado seja

“Todo o universo material é uma linguagem do amor de Deus, 
do seu carinho sem medida por nós. O solo, a água, as 
montanhas: tudo é carícia de Deus.”. (n. 84)

“sendo criados pelo mesmo Pai, estamos unidos por laços 
invisíveis e formamos uma espécie de família universal, uma 
comunhão sublime que nos impele a um respeito sagrado, 
amoroso e humilde.” (n. 89)

POR PAPA FRANCISCO : 

 No entanto, "existem formas de poluição que 
afetam as pessoas todos os dias ... Poluentes 
atmosféricos ... altos níveis de fumaça 
provenientes de combustíveis utilizados para 
cozinhar ou aquecer. Para isso é adicionada 
a poluição que afeta a todos, devido ao 
transporte, fumo industrial, depósitos de 
substâncias que contribuem para a 
acidificação do solo e da água, 
fertilizantes, inseticidas, fungicidas, 
controladores de plantas daninhas e 
pesticidas em geral…  Centenas de 
milhões de toneladas de resíduos por 
ano, muitas delas não biodegradáveis: 
resíduos domésticos e comerciais, 
resíduos de demolição, resíduos clínicos, 
eletrônicos e industriais, resíduos 
altamente tóxicos e radioativos. A terra, 
nossa casa, parece tornar-se cada vez mais 
um imenso depósito de porcaria.  (20-21).   

"Nós nunca maltratamos e machucamos nossa 
casa comum como nos últimos dois séculos".

O ambiente humano e o ambiente natural são 
degradados, e não podemos lidar adequadamente 
com a degradação ambiental se não prestamos 
atenção às causas que têm a ver com a degradação 
humana e social. De fato, a deterioração do meio 
ambiente e a sociedade afetam de forma especial os 
mais fracos do planeta: "Tanto a experiência ordinária 
da vida comum quanto a pesquisa científica mostram 
que os efeitos mais graves de todas as agressões 
ambientais são sofridas por as pessoas mais 
pobres » (p. 37)

                      



    
 

Aproxime-se de uma autêntica 
espiritualidade cristã: 

Existe, portanto, um desafio transcendental para a humanidade 
neste momento histórico que enfrenta as próximas gerações: 
cuidar da Terra é cuidar de todos os bens e serviços comuns que 
precisamos viver e que oferece gratuitamente a todos os seres 
vivos, falamos sobre sementes, de ar, de água, de climas etc. Não 
são mercadorias negociáveis. Eles não podem ser privatizados, nem 
ser tratados como instrumentos de lucro porque são o patrimônio 
de toda a humanidade ... Bom, é lembrar a carta do Chieftain Seatle 
ao Presidente Franklin Pierce (1854) e a que pertence o seguinte 
trecho: 

" Você deve ensinar seus filhos que o chão sob seus pés é a cinza 
de seus avós. Para respeitar a terra, conte aos seus filhos que ela 
foi enriquecida com a vida de nosso povo. Ensine seus filhos o que 
ensinamos aos nossos filhos, que a terra é nossa mãe. Tudo o que 
acontece com a Terra acontecerá com os filhos da Terra. Se os 
homens cuspir no chão, eles estão cuspindo em si mesmos ".

Faça o mesmo! A bela experiência da JMJ 2019 será plantar 
pelo menos um milhão de árvores que embelezam a "Mãe 
Terra".

• Mantenha os lugares verdes limpos. As praças, praias, 
florestas, rios e montanhas.

• Selecione e coloque corretamente o lixo nos depósitos 
apropriados.

• Mude sua pegada ecológica online e descubra quantos 
planetas Terra você precisa para continuar com seu 
ritmo de vida.

• Para tomar consciência de que a Terra não é um 
instrumento de consumo, a "Mãe Terra" que nos acolhe, nos 
alimenta, nos sustenta e recebe nossos corpos no final do 
nosso ciclo de vida.

• Ela é o primeiro lugar sagrado no qual Deus se mostra 
presente. 

• Procure na internet, ouça e trabalhe os áudios da série de 
rádio "Laudato Si", sobre o cuidado da Casa Comum. 

• Participe de sua comunidade em grupos, organizações 
interessadas no meio ambiente e conservação da natureza.

• Alguns de nossos grupos étnicos indígenas têm o belo 
hábito de plantar uma árvore quando uma criança nasce e 
ensinam a criança a tratar e cuidar dele como um irmão. 

• Encoraja um estilo de vida profético e 
contemplativo (contato com a beleza) LS 
222

• Torne-se capaz de desfrutar 
profundamente, sem obsessão por 
consumo (LS 222)

• Convença-se de que "menos é mais" 
(sua qualidade de vida)

• Aprenda a viver com humildade 
saudável e sobriedade feliz (LS 224)

• Aproveite o descanso festivo (ritmo da 
natureza, sinfonia da criação (LS 233)

• Desenvolva e cuide da sua paz interior, 
da sua liberdade, da sua profundidade 
de vida. 

Encíclica Laudato Si, Louvado seja

“Todo o universo material é uma linguagem do amor de Deus, 
do seu carinho sem medida por nós. O solo, a água, as 
montanhas: tudo é carícia de Deus.”. (n. 84)

“sendo criados pelo mesmo Pai, estamos unidos por laços 
invisíveis e formamos uma espécie de família universal, uma 
comunhão sublime que nos impele a um respeito sagrado, 
amoroso e humilde.” (n. 89)

 No entanto, "existem formas de poluição que 
afetam as pessoas todos os dias ... Poluentes 
atmosféricos ... altos níveis de fumaça 
provenientes de combustíveis utilizados para 
cozinhar ou aquecer. Para isso é adicionada 
a poluição que afeta a todos, devido ao 
transporte, fumo industrial, depósitos de 
substâncias que contribuem para a 
acidificação do solo e da água, 
fertilizantes, inseticidas, fungicidas, 
controladores de plantas daninhas e 
pesticidas em geral…  Centenas de 
milhões de toneladas de resíduos por 
ano, muitas delas não biodegradáveis: 
resíduos domésticos e comerciais, 
resíduos de demolição, resíduos clínicos, 
eletrônicos e industriais, resíduos 
altamente tóxicos e radioativos. A terra, 
nossa casa, parece tornar-se cada vez mais 
um imenso depósito de porcaria.  (20-21).   

"Nós nunca maltratamos e machucamos nossa 
casa comum como nos últimos dois séculos".

O ambiente humano e o ambiente natural são 
degradados, e não podemos lidar adequadamente 
com a degradação ambiental se não prestamos 
atenção às causas que têm a ver com a degradação 
humana e social. De fato, a deterioração do meio 
ambiente e a sociedade afetam de forma especial os 
mais fracos do planeta: "Tanto a experiência ordinária 
da vida comum quanto a pesquisa científica mostram 
que os efeitos mais graves de todas as agressões 
ambientais são sofridas por as pessoas mais 
pobres » (p. 37)

                      

AÇÃO
Experiências para ir além 



   

Coloque um punhado de terra em uma folha verde e sente-se confor-
tavelmente, sintonize-se com Deus, com a vida. Respire profundamente 
e sinta o ar circulando pelo seu corpo; sinta a solidez da terra em seus 
pés e observe as cores do que o rodeia.

Afia a orelha e capta os sons da natureza (vento, pássaros, água, pessoas 
...), cheira a terra nas suas mãos e tenta capturar os cheiros que causam 
coisas e com uma frase, agradeça a Deus pela vida. 

APLICAÇÃO DE SENSAÇOES

CELEBRAR

• Canto: Louvado seja meu Senhor (Youtube)  Ouça, cante,  
medite e partilhe sua mensagem.

 Continuar a aprofundar e compartilhar com os outros

 Urgente:  o planeta morre.

 www.youtube.com/watch?v=1tYdOIqvpqg


