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ORAÇÃO DA 25ª ROMARIA DA
TERRA E DAS ÁGUAS
Senhor Deus da vida, Pai/Mãe da Criação que armou sua
Tenda entre nós e de quem tudo procede! Nós te agradecemos
a feliz oportunidade de viver nesta grande Casa Comum e
poder celebrar a Romaria Jubilar da Terra e das Águas.
Cremos que o Senhor criou este mundo como um Paraíso
Terrestre para que pudéssemos ser felizes, sentindo-nos
irmãos e irmãs de toda a Obra de Tuas mãos.
A ambição, a ganância, a avareza, o egoísmo e a sede
insaciável do lucro das pessoas destroem a natureza e matam
a vida que nos deste como DOM.
Nesta 25ª Romaria da Terra e das Águas, ilumina os romeiros
peregrinos que
dela
participam.
Fortalece nossas
Comunidades com suas lutas, pastorais, organizações e
movimentos, para que sem temor, mas com coragem profética
sejamos os cuidadores deste jardim de nossa Casa,
preservando as Sementes Crioulas, as Águas Sagradas e a
Terra, nossa Mãe.
Inspirados na Palavra de Teu Filho, o Mártir Jesus, nos gritos
de dor, no gemido e no sangue dos Povos Indígenas e Negros
escravizados, Caboclos; dos Mártires e Evangelizadores da
Terra do Carú, que aqui tombaram em defesa desta nossa Mãe
Terra, também queremos fazer ecoar nosso grito profético e
celebrar as conquistas já alcançadas.
Alimenta, Senhor, nossa indignação diante das injustiças
provocadas pelo culto da idolatria do mercado, no crime da
construção de barragens que destroem nossos rios, nas
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mineradoras que rasgam o ventre da Mãe Terra, nas culturas
invasoras que concentram os bens e as riquezas na mão de
poucos e contaminam as Águas Sagradas, intoxicam os
alimentos, poluem o ar, matam nossa flora e fauna,
profanando na criatura, o Santo e Divino Criador.
Concede-nos, Senhor, encontrar, guiados por vosso Espírito
Santo, formas alternativas de produção, promovendo a
agricultura familiar camponesa na dinâmica da solidariedade
e fraternidade. Com a saúde e o meio ambiente preservados,
“SEMEAREMOS VIDA NO CAMPO E NA CIDADE”, SINAL
DO REINO, ENQUANTO AGUARDAMOS A LIBERTAÇÃO
DE TODA A CRIAÇÃO QUE ESTÁ “GEMENDO COMO QUE
EM DORES DE PARTO”.
Maria! Nossa Senhora dos Prazeres, caminha com teu povo
peregrino na construção do Reino.
Amém!

Dom Guilherme Antonio Werlang
Bispo de Lages
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APRESENTAÇÃO

“Altíssimo, onipotente, bom Senhor
Teus são o louvor, a glória, a honra
E toda bênção. Louvado sejas meu senhor
Com todas as tuas criaturas.”
(Francisco de Assis)

Cheios de alegria e esperança estamos em preparação
para a 25º Romaria da Terra e das Águas de Santa Catarina
que acontecerá no dia 15 de setembro deste ano. Esta Romaria
Jubilar se soma às alegrias do povo serrano nas comemorações
dos 90 anos de instalação da Diocese de Lages sob a proteção
de Nossa Senhora dos Prazeres que se faz acolhedora na
Paróquia São Pedro em São José do Cerrito (SC). E como é um
grande momento eclesial da igreja em nosso estado, fará parte
da abertura das comemorações dos 50 anos da instalação do
Regional Sul 4 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB). Não nos faltam razões pra fazer deste, um grande
momento da Graça de Deus!
Em 18 de junho de 2015, Papa Francisco presenteou a
comunidade universal com uma encíclica que, inspirada no
cântico das criaturas de São Francisco, prega uma fraternidade
entre a humanidade e a natureza: “Laudato Si”! Esta encíclica
não só apresenta problemas e realidades no mundo atual, mas
faz provocações para o compromisso, como diz o subtítulo, no
cuidado com a casa comum. Nos exige um sistema diferente
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de vida, de ação, de valores, que vise o desenvolvimento
integral e sustentável das pessoas, da sociedade humana e de
toda a realidade que vive na casa comum que é o planeta. A
encíclica, fazendo referência a que tudo está conectado,
apresenta os que são mais violentados na forma atual de viver:
a terra e os pobres! Daqui sai o lema que inspira esta 25ª
Romaria da Terra e das Águas: “Toda a criação sofre e geme
como em dores de parto.” (Rm 8,22).
Neste ano de 2019, a Igreja no Brasil, pela Campanha
da Fraternidade, nos estimula a atuar nos diversos ambientes
da sociedade, de modo especial na política, a participar,
elaborar e monitorar as políticas públicas, contribuindo na
realidade em favor de um mundo mais justo. Quanto mais as
pessoas se tornam conscientes da realidade que os rodeia e de
seus compromissos de viver a fé, mais evidente vai ficando a
manifestação do Reino de Deus. Segurança alimentar, comida
saudável, pão bom pra todos, de quem planta, prepara e
consome se torna cada vez mais ameaçado nos tempos e
políticas atuais. Esta é a semente que nos leva ao tema que
abraça a realização da 25ª Romaria da Terra e das Águas:
“Semeando vida no campo e na cidade”.
Estamos assim convidando todos vocês a fazerem deste
subsídio um material de conversas para grupos e
comunidades ajudarem nesta reflexão que a Romaria está nos
propondo. Ampliamos ainda o nosso convite para se fazerem
presente nesta grande celebração que acontecerá no dia 15 de
setembro em São José do Cerrito (SC). Nossa Diocese que está
celebrando seus 90 anos de instalação será a bonita casa que os
acolherá. Nas palavras de Thiago de Mello convidamos vocês
a procurarem este diamante:
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PARA REPARTIR COM TODOS
(...)
Vamos achar o diamante
Para repartir com todos
Mesmo com quem não quis vir ajudar,
Falto de sonho.
Com quem preferiu ficar sozinho
Bordando de ouro
O seu umbigo engelhado.
Mesmo com quem se fez de cego
Ou se encolheu na vergonha
De aparecer procurando.
Com quem foi indiferente
E zombou de nossas mãos
Infatigadas na busca.
Mas também com quem tem medo
Do diamante e seu poder, e até com quem desconfia
Que ele exista mesmo.
E existe:
O diamante se constrói
Quando o procuramos juntos
No meio da nossa vida
E cresce, límpido cresce,
Na intenção de repartir
O que chamamos de AMOR.

Dom Guilherme Antonio Werlang
Bispo de Lages
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CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE
SÃO JOSÉ DO CERRITO (SC)
Por Equipe Organizadora Local

1. O município de São José do Cerrito está localizado ao
noroeste da região serrana do estado de Santa Catarina, a 269
km de Florianópolis, capital do estado e a 35 km de Lages
(SC), centro polarizador da região serrana, tem como principal
acesso a BR-282. Integra a Associação dos Municípios da
Região Serrana (AMURES), composta por 18 municípios.
Limita-se ao sul com o município de Campo Belo do Sul e
Lages; ao norte com Curitibanos e Brunópolis; ao Leste com
Correia Pinto e ao Oeste com os municípios de Vargem e
Cerro Negro. Possui uma extensão territorial de 946, 2² km
conforme mapa abaixo.
Tabela 1: população do município
Total

Urbana

9.273

2.494

POPULAÇÃO RESIDENTE
%
Rural
%
Taxa de crescimento
26,9

6.779

73,1

0,28

*Fonte: IBGE, 2010.
Tabela 2: população residente por sexo
POPULAÇÃO RESIDENTE
Sexo
Total
9.273

Homens
4.805

Mulheres

51,81%

*Fonte: IBGE, 2010.
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4.468

48,19 %

2. Sendo que atualmente São José do Cerrito possui
uma população de 9.273 habitantes. (IBGE 2018). A
emancipação política administrativa deu-se em 7 de dezembro
de 1961. Porém a história de São José do Cerrito inicia com a
povoação e edificação, em 1888, de uma capela denominada,
São José, de onde originou seu nome. Lugar situado às
margens do Rio Caveiras. O termo Cerrito agregou-se devido
a presença de inúmeros cerros ou morros que interrompem os
campos de Lages. Historicamente São José do Cerrito teve o
nome “Carú” por alguns anos. Um dos motivos
preponderantes foi a lembrança das profecias do Monge João
Maria de Agostinho, peregrino, que em suas pregações
religiosas aos católicos da região, hoje localidade da Capela
São José, fez insinuações anunciando que, enquanto não se
troca do Rio Caveiras que ali passa por outro qualquer, o
mesmo não deixaria de fazer frequentes vitimas. Os
moradores da época passaram a chamar de Rio Karú. Karú na
sua etimologia é termo de origem indígena que significa “terra
fértil”, “terra própria para o cultivo” comparando-as com a
água de um grande rio. (MACHADO, 2004, p. 30). A mudança
de nome acorreu em 1943, quando o distrito de São José do
Cerrito passou a chamar-se Karú, nome aprovado pela
Câmara de Vereadores de Lages e em 1953 retorna ao nome de
origem, São José do Cerrito.
3. É um município de características essencialmente
rurais e de pequenas propriedades onde “82% dos números de
propriedades medem menos de 20 alqueires; e ocupam 31% da
área agricultáveis; enquanto que 18 das outras propriedades
são demais de 20 alqueires e ocupam uma área de 69%”.
(LOCKS, 1998, 43).
4. A renda média da população é de um salário
mínimo. O índice de desemprego ultrapassa a 25% da
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população economicamente ativa. As principais fontes de
arrecadação do município são a agricultura e a pecuária. A
economia se assenta predominantemente na agricultura
familiar, com uso de tecnologias tradicionais, de produção ao
consumo e a venda de pequenos excedentes; tem como
principais culturas o milho, o feijão, e outros, ficando as outras
culturas em segundo plano no que se refere ao rendimento
familiar.
5. Quanto à pecuária, que está dividida em pecuária de
corte e de leite nesta ultima década tem aumentado e há um
crescimento considerável nas áreas de horticultura e
fruticultura, ambas dentro da produção orgânica,
demonstrando que os produtores estão buscando diversificar
as culturas em suas propriedades.
6. Há ainda em São José do Cerrito uma agricultura
tradicional de subsistência, onde as famílias mantêm alguns
animais de pequeno porte como o porco e o frango caipira que
hoje tendo um abate localizado no distrito Salto dos Marianos
(SC). Utilizam-se dos equipamentos básicos, como enxada e
arado. As colheitas dos produtos, sobretudo o milho, são
buscadas na lavoura com cargueiros. Cultivam e guardam as
próprias sementes crioulas principalmente do milho, feijão,
ervilha e amendoim.
7. Do ponto de vista étnico, a população na sua
maioria, exceto os imigrantes é constituída e denominada
cabocla.
8. O caboclo não é uma população étnica homogênea
apesar de haver um alto percentual (biológico) de sangue
indígena. Ele tende na direção de uma progressiva
miscigenação. Assim como resto do país, também não
culturalmente homogêneo. Alem disso, os indivíduos podem
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ser classificados segundo os tipos de atividades econômicas
por eles desenvolvidas. (LOCKS, 1998, p. 60)
9. Em uma analise a partir das relações sociais de
produção e num cruzamento sócio cultural, caracterizamos o
caboclo-pião, situado na relação direta com o fazendeiro e
ocupado com as lidas do gado; o caboclo-roceiro, com pratica
de uma agricultura de subsistência, e numa condição de
produtor autônomo e livre; e, o caboclo-trabalhador da terra, o
agregado que mora no interior da fazenda cultivando também
para subsistência. (MUNARIM, 1990, p.28)
10. A população possui uma forte religiosidade
popular onde ainda é muito comum nas famílias caboclas
pedir a bênção aos pais, tios e padrinhos, a devoção ao Monge
João Maria de Agostinho. Visto pelo povo caboclo como
monge, santo, profeta, curandeiro, o qual ajuntou em torno de
si grande quantidade de pessoas das mais diferentes classes
sociais, na maioria empobrecidos. “Passou no Cerrito há mais
de 100 anos, mas sua lembrança é guardada pelos filhos e
netos daqueles que com ele conviveram”. (MACHADO, 2004,
p.113)
11. Atualmente, a maior parte da população é católica.
A paróquia, que tem São Pedro com padroeiro, possui trinta e
nove comunidades rurais e uma urbana. A cidade também
conta com diversas outras Igrejas de denominação cristã.
12. Destacamos, dentre outras organizações, o papel
decisivo da Igreja Católica no processo de construção dos
sujeitos sociais em São José do Cerrito (SC), na década de 1980.
A igreja inserida neste contexto participa ativamente no
processo de mudança que a sociedade vive. Há uma
efervescência de organizações sociais, devido à necessidade de
participação e reorganização do povo, trazido à tona pelas
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necessidades locais de conquistar direitos, e facilitado pelo
trabalho da Igreja, que assume as orientações do Concilio
Vaticano Segundo que afirma ser a Igreja não mais a
hierarquia, mas povo de Deus a caminho da libertação. Foi a
partir da releitura Bíblica, na visão popular e da Teologia da
Libertação que garantiu o processo de afirmação dos
movimentos sociais.
13. Essa nova visão de Igreja e de sociedade faz com
que os cristãos e as cristãs compreendam que a fé está
interligada com a vida. É a mesma fé que leva a comunidade a
se reunir para rezar, que também leva a se reunir para estudar,
discutir os problemas sociais que afetam suas vidas, bem como
as soluções para os mesmos. Muitas foram às reuniões,
mutirões, assembleias, realizadas com o objetivo de dar
elementos, teóricos: Bíblico, teológico, sociológico para dar
suporte as organizações e grupos emergentes.
14. Essas organizações contaram com a contribuição de
muitos agentes internos e externos. Vão despontando
lideranças do município, e com a colaboração dos agentes de
Pastoral da Paróquia e de outras entidades da região, onde foi
priorizada a formação destas lideranças, afim de que sejam
protagonistas, e consequentemente de sujeitas de sua própria
historia.
15. É importante ressaltar o papel decisivo das
mulheres neste processo. Foi a sintonia das mulheres agentes
de Pastoral, Irmãs Franciscanas do Apostolado Paroquial e
agricultoras, que despertou para a necessidade de organização
e mobilização a fim de conhecer e conquistar os direitos, até
então negados pela sociedade. Como São José do Cerrito tem
uma formação cultural da região serrana, marcadamente
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machista, foi necessário muita ousadia e resistência por parte
das mulheres.
16. Se do ponto de vista econômico o panorama é
sombrio,
denotando
uma
população
extremamente
empobrecida, com baixos indicadores de qualidade de vida,
atualmente sua relevância maior está na organização
sociopolítica. Ainda que se apresente com suas fragilidade e
contradições, este município nos anos 80, foi berço das
organizações sociais e populares em âmbito de região.
(LOCKS, 1998, p. 44)
17. Por isso, em São José do Cerrito os camponeses e
camponesas caboclas tem uma história de mais de 30 anos de
luta e resistência através dos movimentos sociais como:
movimento sindical, movimento de mulheres agricultoras hoje
MMC, na luta contra as barragens, Movimento dos Pequenos
Agricultores na conquista da terra e enfrentamento ao
agronegócio, através da produção agroecológica.

Bibliografia usada na elaboração do texto:
LOCKS, Geraldo Augusto. Identidade dos agricultores familiares
brasileiros de São José do Cerrito-SC. Florianópolis, s.l., 1998.
MACHADO, Nélia Giordani. São José do Cerrito sua gente e sua
história. Lages: Papervest, 2004.
MUNARIM, Antônio. A práxis dos movimentos sociais na região de
Lages. Florianópolis: s.l., 1990
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TEXTO I
JUBILEU DAS ROMARIAS DA TERRA
E DAS ÁGUAS DE SANTA CATARINA
Por Comissão Pastoral da Terra de Santa Catarina (CPT/SC)

18. Romaria é o povo de Deus em marcha. Assim
podemos definir a caminhada histórica de nossas Romarias da
Terra e depois da Água, em Santa Catarina, que é fruto da
necessidade e organicidade pastoral do povo trabalhador.
Celebrar o jubileu das Romarias é destacar a importância que a
Comissão Pastoral da Terra (CPT – que surge na década de 70,
junto com outras pastorais sociais), desempenhou na ação
evangelizadora em nosso estado e no processo de
conscientização da mulher e do homem do campo bem como o
surgimento dos diferentes Movimentos Sociais Populares que,
ainda hoje se destacam.
19. A nova releitura bíblica deu força na caminhada de
conscientização do povo, que foi na organização das lutas pela
libertação, sempre impulsionado pelo potencial de sua fé
cristã. Neste sentido foi gestada as romarias da terra e da água
em Santa Catarina, como forma de celebrara a caminhada dos
diversos movimentos sociais nas conquistas dos direitos da
cidadania e da democracia.
20. O homem e a mulher do campo são amantes da
natureza, onde a relação com a terra mergulha no encontro
com o Deus da vida, em descobrir e aprofundar como a fé
cristã se liga à luta. A celebração da Romaria da Terra e da
Água, é sempre o momento de se reabastecer para enfrentar os
problemas sociais e de transformar a sociedade. É o momento
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de recuperar a memória histórica dos oprimidos, valorizando
as lutas, culturas, línguas, costumes e religiões do povo.
Através do canto, carregado de conteúdo libertador, as
pessoas foram se juntando para resistir as diferentes
dificuldades: “ROMARIA DA TERRA, FAZ O POVO REUNIR,
NUMA LUTA SEM GUERRA, NOS LUTAREMOS POR TI”
(ROMARIA DA TERRA -TIÃO E BIÉ).
21. São nestes espaços de celebração da fé que o povo
de Deus, do campo e da cidade resistem e se manifestam
fazendo ecoar o grito por direitos e liberdade, agradecendo as
conquistas. É um momento forte de oração e penitência, de
consciência sobre o problema da mãe terra e demais lutas
desempenhando bem a missão na construção do Reino de
Deus. Nesta caminhada vai se firmando como pano de fundo a
política agrária e agrícola, mulher, jovem, saúde e previdência,
meio ambiente..., pois garantir a terra é defender a vida.
22. Foi assim na madrugada do dia 14 de setembro de
1986, cerca de 20 mil romeiras(o)s vindos de muitos lugares, se
dirigiram a Taquaruçú (Fraiburgo), cidade santa do
Contestado, para participar da 1ª Romaria da Terra de Santa
Catarina. Pensada, preparada, organizada e realizada pela
CPT/SC. Fazia escuro, mas entre cantos e rezas, partilha de
experiências e lutas, naquela madrugada nascia um dos
maiores ‘fenômenos’ religiosos (espiritualidade, mística e
profecia) de Santa Catarina: as “Romaria da Terra”!
Recordando o dia da Santa Cruz, plantou-se uma Cruz de
cedro (memória do monge ‘João Maria de Agostinho’). Nascia,
assim, um espaço de tempo e lugar, para um encontro
evangelicamente solidário com trabalhadora(e)s ‘da’ e ‘na’
terra, se somando a outros tantos que já existiam pelo Brasil e
América Latina. “Daquele dia em diante, nós não somos mais
os mesmos. Entendemos que para garantir nossos direitos
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precisamos nos unir, se organizar e lutar. A comunidade do
Assentamento Contestado é fruto disso, como também vários
outras ocupações que ocorreram em nossa região, garantindo
o espaço que era ocupado pelo latifúndio” (relatório da 1ª
Romaria da Terra- Edson de Lorenzi e Angélica Apª Delfes
Sestren. O Taquaruçu, 11.09.2013)
23. Naquele dia soubemos que no próximo ano nos
encontraríamos de novo em Papanduva (SC), em apoio a luta
de muitas famílias de pequenos agricultores que foram
expulsas de suas terras pelo exército para a criação do Campo
de Instrução Marechal Hermes. Assim foi, e por mais de 30
anos as romarias foram acontecendo e percorrendo todas as
Dioceses do Regional Sul 4 da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB), correspondente ao território do
estado de Santa Catarina. Em meio a esse tempo, as romarias
encontraram também pedras pelo caminho e passaram por
algumas mudanças: não se realizaram mais anualmente, o
tema das ‘águas’ foi incorporado no nome, e mais pastorais e
movimentos populares abraçaram a sua realização desde a sua
preparação.
24. Além de uma participação massiva de leiga(o)s,
tinha o apoio e presença formal da hierarquia da Igreja
Católica e da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no
Brasil.
“BENDITA SEJA ESTA MARCHA DOS ROMEIROS DA
ESPERANÇA\ QUEM TEM DEUS NA COMPANHIA, LUTA
NOITE E DIA, MAS NÃO SE CANSA” (ZÉ VICENTE)
25. Estamos agora em jubileu! Preparamos com carinho
a 25ª Romaria da Terra e das Águas. Lembramos que as
romarias anteriores foram canteiros onde muitas sementes
foram semeadas, plantadas, transplantadas, flores nasceram e
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muitos frutos cresceram. A primeira e a 24ª romaria
aconteceram em lugares de mesmo nome ‘Taquaruçú’. Mãos
de Deus preparando este jubileu.
Agora queremos
jubilosamente partilhar com vocês, alegrias, conquistas, que
estas 25 romarias nos levam a permanecer “firmes como quem
enxerga o invisível” (Hb 11,27):











maior evento religioso do Regional Sul 4 da CNBB (que
também prepara seu jubileu de 50 anos de criação);
encontro como habitantes da terra contrários a
mercantilização e privatização de todas as formas de
vida. A mística é inseparável da luta pela Justiça;
manter a memória de que ‘somos terra’ (pais e mães na
fé), testemunhas vivas que morreram (mártires
também atuais) e continuar esse caminho: responsáveis
pelo cuidado (consciência ecológica). É o grito da Terra
e dos pobres da terra! É o grito das águas e dos
atingidos! Porque muitos não a veem como um dom
sagrado de Deus e uma fonte de vida, mas sim como
um objeto de negócio;
sinal do ministério profético das igrejas cristãs na luta
pela terra e na terra, por isso também espaço de
denúncias
(reforma
trabalhista,
previdenciária,
transgênicos e agrotóxicos...) e propositivo para a
própria igreja nas questões sociais (“...prefiro uma
igreja enlameada...”Papa. Francisco);
fortalecimento pessoal e coletivo na esperança de um
outro mundo possível, urgente e necessário, pois
amigos de lutas se encontram e se reanimam. Romeiros
voltam em festa para suas casas e causas;
proporciona troca de experiências, de sementes,
socializando entre pastorais e movimentos populares,
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saídas alternativas para sobreviver nestes tempos
duros e atuais;
momento de ecoar tantas formas de violência e se
juntar ao coro de Francisco: ”Nenhuma família sem
casa (TETO), nenhum camponês sem terra (TERRA),
nenhum trabalhador sem direitos (TRABALHO).
Fazemos parte da encíclica papal ‘Laudato si – o
cuidado com a casa comum;
e o grande sinal de alegria se materializa neste jubileu:
entre
tantos
tempos,
mudanças,
pedras,
enfrentamentos,... a ROMARIA DA TERRA E DAS
ÁGUAS permanece viva entre nós.

26. No jubileu das Romarias da Terra e das Águas, vamos
celebrar o jubileu de fé na luta por uma Terra Sem Males. É
celebrar a resistência na oposição consciente ao latifúndio, ao
agronegócio, ao agrotóxico e aos produtos transgênicos.
Celebras a caminhada das comunidades que vivem de forma
organizada, das PJs, das Associações, das CEBs, do MST, do
MPA, do MAB, do MMC, da agroecologia, das lideranças, das
pequenas cooperativas e tantas outras organizações. Assim, as
Romarias seguem unindo luta, fé e resistência na inclusão dos
jovens, das mulheres e homens, dos índios e dos negros.
Façamos o JUBILEU das Romarias da Terra e das Águas, da
cidadania, princípios do bem viver buscando vida plena, na
trilha do ressuscitado.
“SALVE, SALVE A CAMINHADA, SALVE SALVE A
ROMARIA, EM BUSCA DE UMA NOVA AURORA, DE UM
NOVO DIA!” (ZÉ VICENTE)
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TEXTO II
NOSSO BEM COMUM:
SEMENTES CRIOULAS
Daniele Nerling - doutora em Ciências, militante do MPA.
Elisandro dos Santos Costa - Camponês, Tecnico em
Agropecuária, Militante do MPA.

27. As sementes crioulas são o resultado de técnicas
sociais de melhoramento, desenvolvidas e aprimoradas
através dos saberes tradicionais herdados durante gerações. A
literatura indica que provavelmente tenham sido as mulheres
que primeiro enterraram sementes no solo e perceberam que
germinavam e, a partir deste fenômeno, havia a possibilidade
de produzir alimentos em um mesmo local. Com o tempo,
foram selecionando sementes das plantas que possuíam as
características que mais lhes interessavam, como cor, tamanho,
produtividade, sabor e entre outras características. A
agricultura, uma vez estabelecida como modo de vida de
civilizações antigas, era tida como objeto de importância
fundamental e ligada, dessa forma, a todos os campos de
relações da vida das comunidades, chegando a fundir-se com
acontecimentos religiosos.
28. O melhoramento das sementes realizado
historicamente, além de aprimorá-las como recursos naturais
também incorpora características sociais e culturais dos povos.
Com o crescente desenvolvimento da ciência e de novas
técnicas, um sistema com novas práticas produtivas foi
estabelecido, o que aumentou a produtividade, os riscos ao
meio ambiente e às estruturas das comunidades rurais. A terra
passou a ser encarada como meio de produção rentável, e as
sementes perderam seu valor místico e foram monetarizadas.
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A ideia de produzir mais alimentos para acabar com a fome do
mundo, é o discurso de quem está interessado apenas em
acumular riquezas e explorar os bens naturais de países como
o Brasil, rico em biodiversidade, terra e clima favoráveis para a
produção agrícola. A trajetória tecnológica transformou-se em
um padrão internacionalizado, substituindo recursos e
práticas produtivas tradicionais, deslocando o objetivo
principal da agricultura: produzir alimentos.
29. Segundo a Organização das Nações Unidas para
Agricultura e Alimentação, existem 39,3 milhões de pessoas
subnutridas na América Latina e no Caribe. No Brasil esse
número chega a 5,3 milhões de pessoas. Esses dados remetem
a reflexão sobre a seguinte pergunta: A agricultura moderna
acaba com a fome no mundo?
30. O advento de novas tecnologias, foi responsável
pela perda de importante parte da diversidade e variabilidade
cultivada, em função da transformação de agroecossistemas
em monocultivos de variedades de estreita base genética. No
entanto, a agricultura camponesa tem-se tornado a resistência
a este modelo de agricultura tecnológica. Os camponeses
continuam cultivando, selecionado e conservando sementes
crioulas, além disso, continuam aplicando as técnicas herdadas
dos seus antepassados e cultivando seus saberes tradicionais
que são transmitidos entre gerações. Além disso, produzem os
alimentos básicos que chegam à mesa dos milhões de
brasileiros.
31. Apesar do importante papel das sementes crioulas e
do campesinato para a produção de alimentos no Brasil, as
políticas públicas voltadas para a conservação e a utilização
destes recursos genéticos são apenas exceções, em programas
de desenvolvimento da agricultura. Um exemplo de programa
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que inseriu as sementes crioulas é o Programa de Aquisição de
Alimentos (PAA). Por anos, foi importante política de
valorização da produção de alimentos e de sementes crioulas,
porém, seu orçamento sofreu significativa redução e a sua
burocratização transformaram o PAA. Atualmente o PAA está
longe de atender os objetivos e o número de beneficiários em
vulnerabilidade para que fora criado.
32. Outras políticas e programa também permitiram a
inserção das sementes crioulas. O PRONAF é outro exemplo
de política, porém, desde seu início apresentou limites, de
modo especial para os setores mais empobrecidos que viam
dificuldades em inserir as sementes crioulas em suas linhas de
crédito. Parte disso, se deve ao pacote tecnológico a que as
instituições financeiras que operam o programa estão
atreladas, nestes, sementes crioulas não estão contempladas.
33. As sementes crioulas são recursos ambientais,
culturais, materiais e imateriais. São importante alternativa à
agrobiodiversidade, considerando com isso a importância e a
necessidade de políticas públicas enquanto uma ferramenta de
incentivo a tais elementos alternativos. Com a falta de apoio e
de política públicas, os camponeses que cultivam sementes
crioulas buscam apoio em organizações e movimentos sociais,
como o Movimento dos Pequenos Agricultores – MPA, o
Movimento das Mulheres Camponesas – MMC, alguns
Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, como o de Anchieta (SC),
a Igreja Católica e a Igreja Evangélica de Confissão Luterana
no Brasil, em algumas paróquias. Na ausência de políticas
públicas efetivas, os movimentos sociais oferecem suporte aos
agricultores camponeses, na manutenção da agricultura
tradicional, na conservação e no melhoramento genético da
diversidade presente nas sementes crioulas.
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TEXTO III
A SOBERANIA ALIMENTAR NO
CAMPO E NA CIDADE
Por Carla Cristiani de Oliveira Guimarães
Graduada em Serviço Social pela UFSC, pós-graduada em Gestão de
Pessoas pela Faculdade Estácio e Articuladora Regional das Pastorais
Sociais do Regional Sul 4 da CNBB

34. Nesta 25ª Romaria da Terra e das Águas, nos
propomos também a refletir sobre a alimentação do povo
brasileiro e de forma particular para as sementes que
germinam e dão fruto. A Declaração Universal dos Direitos
Humanos que recentemente completou 70 anos de sua
aprovação, em dezembro de 2018, garante em seu artigo 25 o
Direito Humano à alimentação adequada: “Toda a pessoa tem
direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua
família a saúde e o bem–estar, principalmente quanto à
alimentação, (...)” Na Constituição Federal Brasileira após um
amplo processo de mobilização social, foi aprovada a Emenda
Constitucional n.º 90/2015 que inclui a alimentação no artigo
6º: “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o
trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.
No entanto, isso não significa a garantia da realização desse
direito na prática, o que permanece como um desafio a ser
enfrentado, e que vamos conversar melhor neste momento.
35. Durante o período após a 2ª Guerra Mundial os
países desenvolvidos iniciaram um movimento tecnológico de
produção alimentar. Impulsionado por esses países mais
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desenvolvidos, o Brasil na década de 70, durante a Ditadura
Militar buscou alternativas de superação da fome do povo
brasileiro (ao menos esse era o argumento mais forte) por meio
da chamada “Revolução Verde”.
36. Esse movimento teve como foco o avanço
tecnológico e o aumento da produtividade através da
modificação genética de sementes, novas técnicas de
fertilização dos solos, a utilização de produtos industrializados
tais como os agrotóxicos e o intenso uso de máquinas, o que
diminuiu, consideravelmente, o tempo gasto para a colheita.
Essas mudanças foram percebidas violentamente com a
expulsão dos pequenos produtores rurais de suas
propriedades, contribuindo com o aumento do êxodo rural e
consequente aumento da favelização nas grandes cidades e a e
litoralização. A Revolução Verde não só prejudicou os
pequenos produtores em detrimento da concentração
fundiária das grandes empresas, como também não
solucionou os problemas da fome no Brasil, pelo contrário,
interferiu na soberania alimentar da população brasileira.
37. Quem de nós ao comprarmos alimentos no
supermercado, olhamos a tabela nutricional? Ou as
informações alimentares, como transgênico, orgânico, origem
do produto, etc.? Temos clareza dos tipos de alimentos que
consumimos e que oferecemos aos nossos familiares?
Certamente, que a correria do dia a dia muitas vezes nos
impede de ter esses cuidados que são tão importantes para a
nossa saúde. No entanto, essa prática de decidir sobre o que
queremos comer é um direito garantido a cada um de nós.
Para entender, vamos conversar sobre isso.
38. O conceito de soberania alimentar foi definido pela
Via Camponesa como “o direito de cada nação a manter e
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desenvolver os seus alimentos, tendo em conta a diversidade
cultural e produtiva”. Isto é, ter soberania plena para decidir o
que se cultiva e o que se come. A essência da soberania
alimentar reside em “poder decidir”: que os agricultores
possam decidir o que cultivam, que tenham acesso à terra, à
água, às sementes, e que possam garantir o direito à
alimentação de toda a população. Que os consumidores
tenham toda a informação sobre o que consomem, que possam
saber quando um alimento é transgênico ou não. Tudo isto
hoje nos parece impossível. Especula-se com a terra,
modificam-se as sementes, a água é cada dia mais cara, e com
a etiqueta de um produto as pessoas mal sabem o que
consomem.
39. Para o homem e a mulher do campo, a soberania
alimentar é parte integrante de sua essência de trabalhadores
rurais. A luta camponesa é contra o agronegócio e as políticas
neoliberais
promovidas
por
instituições
financeiras
internacionais, que não se importam com a alimentação
oferecida ao povo brasileiro. Nesse sentido, não basta apenas
plantar qualquer alimento, é preciso garantir que este alimento
ao ser consumido seja o direito à alimentação adequada,
materializado, conforme preconiza a Constituição Federal de
1988 e a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
40. Os trabalhadores e trabalhadoras rurais acreditam
que a soberania alimentar é algo inegociável, pois prima pelo
direito das pessoas em poder decidir sobre o que elas querem
comer, além de ser uma ação de Estado que deve ser
assegurada ao conjunto da sociedade. Nesse sentido, os
camponeses reafirmam alguns parâmetros fundamentais para
a garantia dessa soberania tão prejudicada em nosso país:
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A base da soberania alimentar está na Agricultura
Camponesa: desde a produção, abastecimento e
comercialização de forma agroecológica;



A permanência do trabalhador e trabalhadora rural no
campo: é fundamental para esse processo que homens
e mulheres estejam no campo, para isso é necessário
que tenha acesso à terra, água e biodiversidade, além
da facilidade de acesso aos créditos, capacitação e
assistência técnica;



Novas relações: que se estabelecem nas relações de
igualdade de gênero, dos processos produtivos, e de
distribuição ambientalmente sustentáveis, na melhoria
da qualidade de vida; na produção de alimentos de
qualidade para a população e nas relações de consumo
entre campo e cidade



Reforma Agrária: alicerçada numa reforma popular,
com oportunidades de políticas de crédito subsidiada
pelo Estado e apropriada pela agricultura camponesa,
um novo modelo energético que respeite o meio
ambiente e as pessoas.

41. Pensar em Soberania Alimentar é pensar na qualidade
de alimentos do homem e da mulher do campo e da cidade,
portanto, essa bandeira deve ser assumida por todo o conjunto
da sociedade. Defender esses parâmetros fundamentais para a
sua consecução é papel de todos: de quem planta e de quem
consome.
42. A você romeiro e romeira da 25ª Romaria da Terra e
das Águas de Santa Catarina, sinta-se também chamado a
assumir essa luta. Defender a Soberania Alimentar é defender
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a nossa saúde e a de todas as pessoas. A soberania alimentar é
possível. Tudo depende de nós, de tomar consciência,
construir em nosso dia a dia e exigir que se leve à prática. Se
queremos, podemos!

Bibliografia usada na elaboração do texto:

http://www4.planalto.gov.br/consea/comunicacao/artigos/
2014/direito-humano-a-alimentacao-adequada-e-soberaniaalimentar (acesso 11/12/2018)
https://mpabrasil.org.br/soberania-alimentar-deve-serdebatida-pelo-conjunto-da-sociedade/ (acesso 11/12/2018)
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TEXTO IV
AGROECOLOGIA E AGRONEGÓCIO: A
POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E
NUTRICIONAL EM DEBATE
Por Carla Cristiani de Oliveira Guimarães
Graduada em Serviço Social pela UFSC, pós-graduada em Gestão de
Pessoas pela Faculdade Estácio e Articuladora Regional das Pastorais
Sociais do Regional Sul 4 da CNBB

43. Lemos no texto anterior o debate sobre a Soberania
Alimentar e como ela é importante para a nossa alimentação.
No entanto, ao falarmos de soberania alimentar é fundamental
remetermos os dois modelos de produção alimentar que mais
estão presentes em nosso país, e quais desses de fato
contribuem para que a população tenha segurança alimentar e
nutricional garantidas. Vamos conhecer:
44. A) AGROECOLOGIA: podemos definir que a
agroecologia é o estudo da agricultura a partir de uma
perspectiva ecológica. É uma prática agrícola que respeita o
meio ambiente em todas as fases: desde a produção até as
práticas de distribuição. A Agroecologia surge como uma
alternativa saudável de combate a agricultura convencional
imposta pelo Agronegócio, modelo fortemente incentivado no
período dos anos 60 e 70 com a Revolução Verde.
45. O camponês e a camponesa buscam explorar as
riquezas naturais de maneira responsável e consciente,
rompendo com quaisquer práticas de uso de insumos
prejudiciais à saúde e a modificação genética de sementes,
pois sabem que práticas assim impactam no solo e no seu
empobrecimento. A agroecologia preza pela pluralidade da
produção respeitando a biodiversidade presente: plantas,
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animais, minerais, microrganismos e todas as formas de vida
que contribuem com a terra, possibilitando que ela esteja
sempre em condições boas de plantio e cultivo. Podemos
resumir esse entendimento a partir daquele mantra muito
conhecido em nossas comunidades eclesiais de base: “Tudo
está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado,
nessa Casa Comum” (Tudo está interligado - Padre Cireneu
Kuhn).
46. Por muito tempo as pessoas estabeleceram relações
com a Casa Comum de maneira irresponsável, utilizando de
seus recursos naturais como se eles fossem inesgotáveis. O
sistema capitalista fortalece essa prática, valorizando os
ganhos financeiros imediatos e as grandes produções em
massa, sem levar em conta o cuidado com a terra e com as
consequências futuras de uma agricultura irresponsável.
47. Na Agroecologia a presença das mulheres é
fundamental, pois elas valorizam as relações sustentáveis com
a natureza. Compreendem que para se ter saúde, é necessário
ter um ambiente saudável e alimentação de qualidade, livre de
transgênicos e agrotóxicos. Sabem que cuidando do ambiente
estão cuidando das pessoas, dos próximos. E que produzir
alimento saudável é uma forma de cuidado. Pensando assim,
muitas trabalhadoras e trabalhadores rurais têm procurado
resgatar e desenvolver novos modos de produção agrícola
menos agressivos ao meio ambiente, que sejam capazes de
proteger os bens comuns da natureza, como água, terra,
sementes e toda a biodiversidade, além de incorporar novos
modos sociais, culturais e políticos no campo.
48. B) AGRONEGÓCIO: O agronegócio é uma
agricultura que funciona basicamente sem agricultores e
agricultoras. Os trabalhadores que vivem na propriedade são
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seguranças responsáveis pelo cuidado da propriedade,
enquanto alguns poucos trabalhadores que manuseiam as
máquinas, residem fora da propriedade, geralmente nas
periferias e comunidades mais distantes. O agronegócio é um
modelo fortemente hierarquizado e masculino. No que tange a
economia do país o agronegócio tem uma participação bem
expressiva, utilizam-se de recursos internacionais e nacionais
de grande valor monetário que contribuem com a
mecanização, artificialização e modificações genéticas de
sementes e demais insumos. A permanência e o incentivo com
políticas financeiras ao agronegócio ainda se utilizam do
argumento que ele irá contribuir com a redução da fome no
Brasil. Porém, vê-se que de fato essa afirmação é duvidosa,
quando temos em média 70% da comida que chega à mesa dos
brasileiros, oriunda da agricultura familiar camponesa, haja
vista que o agronegócio basicamente se concentra na
monocultura e grande parte de seus produtos são exportados
para outros países.
49. O agronegócio além de produzir exclusivamente
alimentos transgênicos e com agrotóxicos que prejudicam a
saúde dos trabalhadores e dos consumidores, ainda impacta
no solo tornando-o incompatível para novas culturas.
Investidores do agronegócio veem a terra como uma máquina
que produz lucros, não importando o que se produza, e para
ser usada até ao seu esgotamento. As suas decisões não levam
em conta as pessoas que precisam e que vivem da terra.
50. Esse modelo de agricultura não estabelece nenhuma
relação harmoniosa com a terra e toda a sua biodiversidade, ao
contrário, ela é apenas fonte de exploração e enriquecimento
de um grupo minoritário.
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51. Pois bem, vimos que são dois modelos diferentes
entre si, desde as formas de produção, os sujeitos envolvidos,
o respeito as biodiversidades, gênero e o cuidado com a Casa
Comum. Comer bem e uma alimentação de qualidade é direito
de todo o cidadão brasileiro. Para que esse direito seja
garantido são necessárias ações de políticas públicas eficazes
que possibilitem a segurança alimentar das pessoas.
52. A Campanha da Fraternidade 2019 nos provoca à
esta reflexão, e iluminados pelas palavras do Profeta Isaías nós
só seremos libertados através do direito e pela justiça (Cf Is,
1,27). Nesse contexto, garantir a efetivação de políticas
públicas estruturais que promovam vida plena é garantir a
justiça e o direito a todos os povos.
53. A Política de Segurança Alimentar e Nutricional
(PNSAN), é a forma mais eficaz de garantir e assegurar o
direito humano à alimentação adequada a todas e todos os
habitantes do território brasileiro, promovendo a soberania e a
segurança alimentar e nutricional de modo que tenham acesso
regular e permanente a alimentos de qualidade, em
quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras
necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares
promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e
que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente
sustentáveis. (Objetivo geral da PNSAN)
54. Neste sentido, afirmamos a necessidade de termos
comida de verdade na mesa do povo, contribuindo
efetivamente com a erradicação da fome e da miséria.
55. Durante a 5ª Conferência Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional ocorrida em 2015 em Brasília, os 2.104
participantes, finalizaram com um “Manifesto sobre a Comida
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de Verdade no Campo e na Cidade, por Direitos e Soberania
Alimentar”. Vamos ler alguns trechos:








A comida de verdade é salvaguarda da vida. É
saudável tanto para o ser humano quanto para o
planeta, contribuindo para a redução dos efeitos das
mudanças climáticas. Garante os direitos humanos, o
direito à terra e ao território, a alimentação de
qualidade e em quantidade adequada em todo o curso
da vida.
Respeita o direito das mulheres, a diversidade dos
povos indígenas, comunidades quilombolas, povos
tradicionais de matriz africana/ povos de terreiro,
povos ciganos, povos das florestas e das águas, demais
povos e comunidades tradicionais e camponeses(as),
desde a produção ao consumo.
Protege e promove as culturas alimentares,
sociobiodiversidade, as práticas ancestrais, o manejo
das ervas e da medicina tradicional, a dimensão
sagrada dos alimentos. Comida de verdade começa
com o aleitamento materno. Comida de verdade é
produzida pela agricultura familiar, com base
agroecológica e com o uso de sementes crioulas e
nativas. É produzida por meio do manejo adequado
dos recursos naturais, levando em consideração os
princípios da sustentabilidade e os conhecimentos
tradicionais e suas especificidades regionais.
É livre de agrotóxicos, de transgênicos, de fertilizantes
e de todos os tipos de contaminantes. Comida de
verdade garante a soberania alimentar; protege o
patrimônio cultural e genético; reconhece a memória, a
estética, os saberes, os sabores, os fazeres e os falares, a
identidade, os ritos envolvidos, as tecnologias
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autóctones e suas inovações. É aquela que considera a
água alimento.
É produzida em condições dignas de trabalho. É
socialmente justa. Comida de verdade não está sujeita
aos interesses de mercado. Comida de verdade é
caracterizada por alimentos in natura e minimamente
processados
em
detrimento
de
produtos
ultraprocessados. Precisa ser acessível, física e
financeiramente, aproximando a produção do
consumo. Deve atender às necessidades alimentares
especiais.
Comida de verdade é aquela que é compartilhada com
emoções e harmonia. Promove hábitos alimentares
saudáveis no campo, na floresta e na cidade. Comer é
um ato político. Comida de verdade é aquela que
reconhece o protagonismo da mulher, respeita os
princípios da integralidade, universalidade e equidade.
Não mata nem por veneno nem por conflito. É aquela
que erradica a fome e promove alimentação saudável,
conserva a natureza, promove saúde e a paz entre os
povos. A alimentação no Brasil é resultado do encontro
de povos e culturas que formaram nossa nação e
carrega em sua história a dor e o sofrimento dos povos
originários e africanos escravizados, que se
perpetuaram nas restrições de acesso à terra e aos
modos de produção.

Bibliografia usada na elaboração do texto:

http://www.mmcbrasil.com.br/site/download
http://www.agroecologia.org.br/category/c83-temasprioritarios/c88-mulheres-e-agroecologia/
https://www.mds.gov.br/webarquivos/arquivo/acesso_info
rmacao/manifesto.pdf
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CELEBRAÇÃO DE ENVIO PARA
25ª ROMARIA DA TERRA E DAS ÁGUAS DE
SANTA CATARINA
Providenciar: cartaz da 25ª Romaria, sementes para serem
distribuídas para todos os presentes, vasilha com terra, água,
produtos da terra, carteira de trabalho, cruz, bíblia, pão para ser
partilhado.
PARTE I - ESTAMOS REUNIDOS EM NOME DO
SENHOR.
Comentarista: Irmãos e irmãs sejam todos bem vindos e bem
vindas. Neste mês de setembro, dedicado a Bíblia,
continuamos ouvindo Deus que falando. Deus nos fala de
muitas formas. Hoje queremos ouvir e celebrar
toda
caminhada que estamos fazendo em preparação a 25ª
Romaria da Terra e da água de Santa Catarina. Enquanto
cantamos acolhamos a procissão (cartaz da 25ª Romaria,
sementes, vasilha com terra, água, produtos da terra, carteira
de trabalho, cruz).
Canto: JAVÉ O DEUS DOS POBRES DO POVO SOFREDOR,
AQUI NOS REUNIU PRA CANTAR O SEU LOUVOR, PRA
NOS DAR ESPERNAÇA E CONTAR COM SUA MÃO, NA
COSNTRUÇÃO DO REINO, REINO NOVO POVO IRMÃO.
Leitor 1: A romaria da terra e da água é o espaço onde a fé e a
vida se encontram. Por isso quando nos colocamos em romaria
é porque acreditamos que juntos podemos alimentar sonhos,
utopias, debater problemas, buscar soluções, partilhar
conquistas. É o encontro com o Deus da vida que alimenta a
luta no campo e na cidade.
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Leitor 2: A 25ª Romaria da Terra e da água de Santa Catarina
vai acontecer no dia 15 de setembro de 2019, na paróquia São
Pedro, no município de São José do Cerrito (SC) – Diocese de
Lages. Tem como tema: Semeando Vida no campo e na cidade
e lema: “Toda a criação está gemendo como em dores de
parto” ( pedir para comunidade repetir o lema).
Presidente: O Senhor esteja convosco!
Todos: Ele está no meio de nós.
Presidente: Em nome do Pai, do Filho, Esp. Santo. Que o amor
de Deus, o amor do filho e a força do Espírito Santo estejam
sempre convosco.
Todos: O amor de Cristo nos uniu.
PARTE 2 - A TERNURA DE DEUS NOS PERDOA E
FORTALECE.
(Pedidos espontâneos preparado pela equipe de liturgia)
PARTE 3 - LOUVAMOS A DEUS POR TANTOS SINAIS
DE VIDA.
Comentarista: Louvamos ao Deus da vida por todas as
pastorais, movimentos populares, entidades, organizações e
outros grupos do campo e cidade que semeiam vida e
esperança em nossa sociedade.
Canto do Glória
Oração
PARTE 4 - A TUA PALAVRA É VIDA.
Comentarista: Herdamos do povo da Bíblia a prática de fazer
romaria. É a caminhada do Povo de Deus em busca da terra
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prometida. Por isso queremos estar em profunda sintonia com
o Deus, que vê, ouve e se sensibiliza como os clamores de seu
Povo. Ouçamos sua mensagem escrita na Bíblia.
Leitura: Romanos 8, 22
Canto de Aclamação ao Evangelho
Evangelho: Lc 14,25-33
Partilha da Palavra
Creio
Preces da comunidade:
(a equipe prepara ou motiva para fazer de forma espontânea)
PARTE 5 - OFERECEMOS O QUE SOMOS, TEMOS E
SABEMOS.
Comentarista: Queremos colocar no altar do Senhor todos os
povos do campo e da cidade principalmente: os sem terra, sem
teto, sem trabalho, os atingidos por barragens, índios, negros,
mulheres, pequenos agricultores, operários, desempregados e
jovens que buscam dias melhores.
Canto do ofertório
(onde houver missa, segue a oração eucarística e comunhão)

PARTE 6 - O TEU SONHO É O PÃO PARTILHADO.
(Onde houver celebração da Palavra, faz-se a benção e a
partilha do pão)
Comentarista: Vamos acolher o pão que será abençoado e
partilhado. É ele que nos sustenta, sacia nossa fome e nos dá
forças para nos mantermos firmes na esperança.
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Oração: DEUS DE AMOR E DA ESPERANÇA, ABENÇOA
ESTE PÃO. FRUTO DO TRABALHO DE MULHERES E
HOMENS QUE VIVEM NO CAMPO E CIDADE. AENÇOA
NOSSA DESEJO DE VIDA PARTILHADA E FORTALECE
NOSSA MISSÃO E COMPROMISSO NA LUTA PARA QUE
TODS TENHAM PÃO. EM NOME DO PAI, DO FILHO E DO
ESPIRITO SANTO. AMÉM
Pai Nosso
Canto
(Enquanto partilha o pão)
PARTE 7 - TUA BENÇÃO NOS ENVIA EM MISSÃO.
Comentarista: Dia 15 de setembro acontecerá a 25ª Romaria
da Terra e da Água na Paroquia São Pedro no munícipio de
São José do Cerrito - Diocese de Lages. Fizemos um longo
caminho de participação e preparação em nossos grupos de
Família, reflexão, Bíblico onde rezamos e debatemos o tema:
Semeando Vida no campo e na cidade com o lema: “Toda a
criação está gemendo como que em dores de parto”
(Convidar as pessoas da comunidade que vão para a Romaria para se
colocarem próximos ao altar para rezar e fazer o envio)
DEUS DA VIDA, E DO AMOR ACOMPANHA ESTES
ROMEIROS E ROMEIRAS DA 25ª ROMARIA DA TERRA
E DA ÁGUA./ABENÇOE A VIAGEM/ FORTALECE O
COMPROMISSO DO CUIDADO COM A TERRA, ÃGUA,
E SEMENTES. EM NOME DO PAI, FILHO, ESPIRITO
SANTO. AMÉM!
Canto: Romaria da terra faz o povo reunir...
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Comentarista: Cuidar da terra, água, sementes e garantir a
vida e o compromisso de todos e todas nós. Como lembrança
deste compromisso vamos receber algumas sementes, que
vamos levar para nossas casas plantar e cuidar para que
produzam novas sementes que poderão ser compartilhadas
com os amigos, vizinhos.
( distribuir a semente enquanto canta põe a semente na terra
não será em vão ... )
Bênção das Sementes
SENHOR ABENÇOA ESTAS SEMENTES! QUE DEEM
FLOR E FRUTO! SEJAM PÃO EM NOSSAS MESA! SEJAM
ESPERANÇA EM NOSSAS LUTAS NAS CIDADES E
CAMPOS! SEJAM MEMORIA DA NOSSA MISSÃO DO
CUIDADO COM A NOSSA CASA COMUM. CONFIRMA,
SENHOR, O TRABALHO DE NOSSAS MÃOS, POR
CRISTO, NOSSO SENHOR. AMÉM.
Benção Final
Canto Final
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ORIENTAÇÕES PARA A
25ª ROMARIA DA TERRA E DAS ÁGUAS
DE SANTA CATARINA

Seguem algumas orientações para que você, romeira e romeiro
da 25ª Romaria da Terra e das Águas de Santa Catarina, possa
vivenciar uma experiência rica da ‘Cultura do Encontro’ e do
cuidado com a ‘Casa Comum’. Desde já sejam bem-vindos à
Terra do Karu.
Tragam para a Romaria:


Garrafa de água;



Prato, talheres e copo;



Alimentos;



Chapéu de palha para a caminhada;



Protetor solar;



Se chover, capa ou guarda-chuva;



Roupas confortáveis;



Muita alegria e disposição para juntos celebrarmos esta
Romaria Jubilar.
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