25ª Romaria da
Terra e das Águas
de Santa Catarina

/romariadaterraedasaguas

APOIO:

RODAS DE CONVERSA

1.º Encontro: Vida no campo e na cidade dom de Deus e tarefa humana
“Eis que vos dou, sobre toda a terra, todas as plantas que dão semente e todas as árvores que
produzem seu fruto com sua semente para servirem de alimento” (Gn 1,29).
“O Senhor Deus tomou o ser humano e o colocou no jardim de Éden, para o cultivar e guardar”
(Gn 2, 11).

Ambiente: Vasilhas com terra, sementes e água. Faixa ou o cartaz com o Tema e
o Lema da 25ª. Romaria da Terra e das Águas de SC .
Acolhida e Oração inicial.
(pelo Animador ou pela família que acolhe o grupo)
A. Sejam todos e todas muito bem vindos ao nosso encontro bíblico em
preparação para a 25ª. Romaria da Terra e das Águas de nosso estado. É
momento de alegria. É festa de jubileu por estarmos juntos na caminhada
das comunidades celebrando e lutando pela terra e pelas águas, que são
dom de Deus, para que todos tenham vida.
Podemos mais uma vez nos saudar e depois lembrar o nome das pessoas
que iniciaram ou que participaram das Romarias e que já não se encontram
mais em nosso meio.
(Tempo para saudação e dizer os nomes)
A. Saudemos a Trindade Santa que está no meio de nós.
T. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
A. Invoquemos o Espírito Santo, cantando:
Canto: /: Vem Espírito Santo, vem ! Vem Iluminar:/
1. O nosso encontro vem iluminar! Nossas famílias vem iluminar! A nossa
vida vem iluminar! Nossa Romaria vem iluminar.
A. Rezemos o Salmo 23 em dois coros (lados):
Lado A. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me faz descansar em verdes
pastos, a águas tranquilas me conduz.
T. Restaura minhas forças, guia-me pelo caminho certo, por amor do seu
nome.
Lado B. Se eu tiver de andar por vale escuro, não temerei mal nenhum, pois
comigo estás. O teu bastão e o teu cajado me dão segurança.
Lado A. Diante de mim preparas uma mesa, aos olhos de meus inimigos, unge
com óleo minha cabeça, meu cálice transborda.
Lado B. Felicidade e graça vão me acompanhar todos os dias da minha vida e
vou morar na casa do Senhor por muitíssimos anos.
T. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo! Como era no princípio, agora e
sempre. Amém.

Canto: /: Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece
em nós. :/
Refletindo sobre o tema da 25ª. Romaria da Terra e das Águas.
A. Hoje iremos refletir sobre o tema da 25ª. Romaria da Terra e das Águas em
Santa Catarina. É sempre importante lembrar a caminhada das comunidades
que celebram a terra e as águas, dom de Deus, e unidas lutam para que elas
sejam fonte de vida para todas as pessoas, tanto nas cidades como no campo.
T. Romaria da Terra, faz o povo reunir, numa luta sem guerra, nos lutaremos
por ti.
Leitor 1. Nesta 25ª. Romaria da Terra e das Águas nos propomos também a
refletir sobre a alimentação do povo brasileiro e de forma particular sobre as
sementes que germinam e dão fruto.
Leitor 2. 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.
T. Romaria da Terra, faz o povo reunir, numa luta sem guerra, nos lutaremos
por ti.
Canto: :/ Somos gente nova vivendo a união somos povo semente da nova
nação, ê ê. Somos gente nova vivendo o amor somos comunidades povo do
Senhor, ê ê.
A Palavra de Deus nos ilumina
A. Vamos acolher a Palavra de Deus, na qual ouviremos sobre a criação do
ser humano por Deus e sua missão no mundo. É sempre importante
lembrar que somos criados por Deus e a missão que d`Ele recebemos.
Aclamemos a Palavra de Deus e ouçamos com atenção.
Canto: /: Bendita, bendita, bendita a Palavra do Senhor! Bendito, bendito,
bendito quem a vive com amor. :/
Leitor da Palavra: Proclamação do Livro do Gênesis, capítulo 1, versos 26 a 31 e
capítulo 2, verso 15.
(tempo para ler e interiorizar a Palavra de Deus)
A. Vamos refletir sobre o que o texto bíblico nos diz:
a) Qual a semelhança na qual fomos criados? Como podemos manifestar
essa semelhança?
b) O que a palavra traduzida como dominar quer dizer para nós?
c) Como podemos ser fecundos e submeter a terra sem explorá-la de forma
agressiva?

d) Como estamos usando as sementes dadas por Deus para nos servir de
alimento?
e) O que significa cultivar e guardar o jardim do Éden? Como podemos
realizar essa missão nos dias de hoje?
(Tempo para conversar)
Aprofundando a Palavra
A. Foi pela vontade soberana de Deus que a humanidade foi criada e com uma
característica essencial.
T. “Façamos o ser humano à nossa imagem e segundo a nossa semelhança”.
L 1. Ser à semelhança de Deus, exige muito de todos nós. Isso quer dizer que
recebemos a razão para discernir o que realmente é vontade de Deus para o bem
de todos e não apenas para o bem pessoal, com ações egoístas.
L 2. Dominar sobre os outros seres da criação de Deus significa usá-los de forma
adequada para que eles sejam também fonte de alimentos para todos, não
apenas para o lucro de poucos e sejam preservados.
T. “Eis que vos dou, sobre toda a terra, todas as plantas que dão semente e
todas as árvores que produzem seu fruto com sua semente, para vos
servirem de alimento.
A. No Jubileu das Romarias da Terra e das Águas vamos celebrar o nosso
encontro como habitantes da terra que são contrários a mercantilização e a
privatização de todas as formas de vida, dom de Deus.
L3. Deus viu que tudo o que havia criado era muito bom e, por isso,
precisamos lutar para manter a sua criação boa para todas as pessoas em todos
os ambientes.
L.4 Por isso é preciso manter a memória de que somos também responsáveis
pelo cuidado do mundo criado por Deus. Precisamos manter a nossa consciência
ecológica, lutando em defesa do meio ambiente.
T. “O Senhor Deus tomou o ser humano e o colocou no jardim de Éden, para
o cultivar e guardar”
A. No Jubileu das Romarias da Terra e das Águas queremos nos fortalecer na
esperança e na luta para que o jardim de Éden, seja fonte de alimento e de flores
para a vida de todos as pessoas.
T. “Nenhuma família sem casa (Teto), nenhum camponês sem terra (Terra),
nenhum trabalhador sem direitos (Trabalho).
Canto: Quando o Espírito de Deus soprou, o mundo inteiro se iluminou. A
esperança na terra brotou, e o povo novo deu-se as mãos e caminhou.
/: Lutar e crer, vencer a dor! Louvar o Criador! Justiça e paz hão de reinar, e
viva o amor:/

Compromisso
A. A Palavra de Deus sobre a criação do ser humano e de sua missão nos
compromete. Que compromissos poderemos assumir, iluminados pela
Palavra para o cultivo e guarda da criação de Deus e também na
preparação para a 25ª. Romarias da Terra e das Águas?
Que tal?
- Fazer uma mostra das sementes crioulas mantidas pela comunidade e expor
no Centro Comunitário, ou na Cooperativa, ou nas Escolas da comunidade?
- Preparar juntamente com outras entidades da comunidade uma
conscientização para sobre as sementes crioulas, a proteção de nascentes de
águas e a importância da cultura de produtos sem agrotóxicos.
- Fazer um levantamento das nascentes de águas da região.
- Incentivar as hortas caseiras ou comunitárias, especialmente nas escolas, e a
produção de alimentos orgânicos.
- Incentivar outras pessoas na participação da 25ª. Romarias da Terra e da
Águas no nosso estado.
- Outras sugestões do grupo
(Tempo para assumir compromissos)
Oração e Benção
(Pessoas seguram as vasilhas com terra, água e sementes)
A. O que queremos dizer a Deus em forma de oração a partir do texto bíblico
de hoje (pedidos, agradecimentos, louvor). A cada três orações digamos:
T. Senhor escutai a nossa prece.
(Tempo para orações espontâneas)
T. Pai-nosso...
A. Rezemos sobre os símbolos que estão aqui presentes:
T. Senhor Deus, reconhecemos a vossa presença nas maravilhas da
criação. Abençoai a terra, a água e as sementes símbolos de vida para
todos nós. Fortalecei-nos para que saibamos cuidar de toda a criação que
nos destes e que sejamos realmente pessoas que manifestem a tua
semelhança, com amor, misericórdia, confiança e firmeza na luta por um
mundo justo e fraterno. Que a nossa 25ª. Romarias da Terra e das Águas
seja fonte de renovação em defesa da terra e das águas.
Que o Deus da vida, que se revela na pessoa de Jesus, nos encha com o
seu Espírito e nos renove na alegria do seu amor. O Pai, Filho e Espírito
Santo. Amém.
T. Salve, salve a caminhada, salve, salve a romaria, em busca de uma nova
aurora, de um novo dia (Zé Vicente).

Canto: Bendito dos romeiros (Zé Vicente)– /ou Baião das comunidades/ ou
Santa Mãe Maria.
Bendito dos romeiros (Zé Vicente)
1. Bendita e louvada seja esta santa romaria. Bendito povo que marcha.
Bendito povo que marcha. Tendo Cristo como guia (bis).
Sou, sou teu, Senhor. Seu povo novo, retirante lutador; Deus dos peregrinos,
dos pequeninos, Jesus Cristo redentor.
2. Quem é fraco, Deus dá força. Quem tem medo sofre mais, quem se une ao
companheiro, vence todo cativeiro é feliz e tem paz (bis).
3. Mãos ao alto, voz unida, nosso canto se ouvirá. Nos caminhos do sertão,
clamando por terra e pão, ninguém mais nos calará (bis).

BENDITA SEJA ESTA MARCHA DOS ROMEIROS DA ESPERANÇA/ QUEM TEM
DEUS NA COMPANHIA, LUTA NOITE E DIA, MAS NÃO SE CANSA. (ZÉ
VICENTE).

Elaboração: Silvia Togneri – Teóloga, Professora da Faculdade Católica de Santa
Catarina- FACASC; Animadora de comunidade; integrante da Equipe de Redação dos
livretos dos Grupos de Reflexão e Família na Arquidiocese de Florianópolis.

2º. Encontro: Semeando e Protegendo a Vida no Campo e na Cidade
“A criação inteira geme e sofre com dores de parto até o presente” (Rm 8,22)

Ambiente: Vasilhas com terra, sementes e água. Vasos com plantas (flores,
verduras ou temperos). Faixa ou cartaz com o Tema e o Lema da 25ª. Romaria da
Terra e das Águas de SC.
Acolhida e Oração inicial.
(pelo Animador ou pela família que acolhe o grupo)
A. Sejam todos e todas muito bem vindos ao nosso encontro bíblico em
preparação para a 25ª. Romaria da Terra e das Águas de nosso estado. É
momento de alegria, e júbilo pela lembrança de todas as outras romarias
anteriores. Também de fortalecimento para continuarmos firmes no nosso
propósito em cuidar dignamente da criação de Deus e assim trabalhar pelo
bem de todos. No encontro de hoje vamos refletir sobre a situação do
nosso meio ambiente.
A. Podemos mais uma vez nos saudar e depois lembrar os temas de algumas
romarias anteriores que já tenhamos participado.
(Tempo para saudação e dizer os temas de romarias anteriores)
A. Saudemos a Trindade Santa que está no meio de nós.
T. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
A. Rezemos versículos do Salmo 136 em dois coros (lados)
T. Aleluia.
Lado A. Celebrai ao Senhor, porque ele é bom, porque o seu amor é para sempre!
Celebrai o Deus dos deuses, porque o seu amor é para sempre!
Lado B. Celebrai o Senhor dos senhores, porque seu amor é para sempre! Só ele
realizou maravilhas, porque seu amor é para sempre!
Lado A. Eles fez os céus com inteligência, porque seu amor é para sempre! Ele
firmou a terra sobre as águas, porque seu amor é para sempre!
Lado B. Ele fez os grande luminares, porque seu amor é para sempre! O sol para
governar o dia, porque seu amor é para sempre! E a lua e as estrelas, porque seu
amor é para sempre!
Lado A. Ele se lembrou de nós em nossa humilhação, porque seu amor é para
sempre! Ele nos salvou dos nossos opressores, porque seu amor é para sempre!
Lado B. Ele dá o pão a toda carne, porque seu amor é para sempre! Celebrai ao
Deus do céu, porque seu amor é para sempre!
T. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.
Canto: Povo novo (Quando o Espírito de Deus soprou) – Zé Vicente
1. Quando o Espírito de Deus soprou, o mundo inteiro se iluminou. A
esperança na terra brotou, e um povo novo deu-se as mãos e caminhou!

Lutar e crer, vencer a dor, louvar o Criador. Justiça e paz hão de reinar e viva o
amor!
2. Quando Jesus a terra visitou, a boa nova da justiça anunciou. O cego viu,
o surdo escutou, e os oprimidos das correntes libertou!
3. Nosso poder está na união, o mundo novo vem de Deus e dos irmãos.
Vamos lutando contra a divisão, e preparando a festa da libertação.
4. Cidade e campo se transformarão, jovens unidos na esperança gritarão. A
força nova é o poder do amor, nossa fraqueza é força em Deus libertador!
Refletindo sobre o nosso meio ambiente.
A. Estamos assistindo a inúmeras transformações que o nosso meio ambiente
está passando. Muitas vezes por culpa dos seres humanos, pelo uso
inadequado dos recursos naturais que Deus nos deu.
L 1. Com grande tristeza ouvimos notícias sobre as agressões que os seres
humanos estão realizando na natureza, devido a sua exploração incessante e
também pelo uso em grande escala de agrotóxicos, danificação da terra, das
águas e das matas, e os alimentos produzidos.
L 2. Tudo isso acarreta também males aos animais, a toda flora e fauna, e às
populações originárias e, por consequência à todos os que depende da
produção dos mares, rios, lagos, matas e campos.
T. “A criação inteira geme e sofre com dores de parto até o presente” (Rm
8,22).
A Palavra de Deus ilumina
A. O texto da carta de Paulo aos Romanos nos faz um alerta sobre o
sofrimento que a terra e a criação de Deus está passando. Aclamemos a
Palavra e depois ouçamos com atenção.
Canto: Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será
acrescentado, aleluia, aleluia.
Leitor da Palavra. Leitura da Carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 25.
(Breve silêncio para interiorizar a Palavra proclamada)
A. Vamos refletir sobre o texto:
- O que Paulo denuncia no seu texto?
- De que forma hoje a criação inteira está gemendo ? Como ela está sendo
agredida ?
- O que ela quer gerar e por isso está sofrendo?
- Que luzes o textos apresenta?
- O que Deus espera dos seres humanos em relação à natureza por Ele
criada?
(Tempo para conversar e responder)

Aprofundando a Palavra
A. No texto Paulo denuncia a ação inadequada com a qual os seres humanos
agrediram a criação de Deus.
T. “De fato, a criação foi submetida à vaidade – não por seu querer, mas
por vontade daquele que a submeteu”( Rm 8, 20).
L 1. Vaidade pela exploração incessante dos recursos naturais, unicamente
pelo desejo do lucro, das grandes empresas do agronegócio, com o uso de
agrotóxicos e em detrimento da agricultura familiar e de subsistência.
L 2. Vaidade das empresas mineradoras que pela inadequada exploração do
nossos recursos minerais causam danos irreparáveis à natureza, até ceifando
vida humanas.
A. No texto há também o desejo que a criação espera em ser libertada, e
isso só poderá acontecer pela nossa conscientização e luta em prol de toda
a criação.
T. “A esperança também da criação ser libertada da corrupção para entrar
na liberdade da glória dos filhos e filhas de Deus” (Rm 8,21).
A. Por isso no Jubileu das Romarias da Terra e das Águas vamos celebrar a
resistência na oposição consciente ao latifúndio, ao agronegócio, ao agrotóxico,
aos produtos transgênicos e à exploração desenfreada dos nosso recursos
minerais efetuada pelas empresas mineradoras.
Canto: /:Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma terra, um novo mar. E
nesse dia, os oprimidos, a uma só voz, a liberdade irão cantar.:/
Compromissos.
A. Deus espera de nós uma ação transformadora da situação que estamos
vivendo. A partir do texto que refletimos, o nos propomos a fazer?
(Tempo para conversar e assumir compromissos)
Oração e Benção
A. O que podemos dizer a Deus em forma de oração (pedidos,
agradecimentos, louvor). A cada três orações podemos dizer.
T. Deus da vida, ajudai-nos e fortalecei-nos.
A. Ó Deus da vida, atendei como Pai as nossas súplicas, curais nossas feridas e
dai-nos a compreensão dos nossos deveres e muita força para cumpri-los. Isso
vos pedimos:
T. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso filho, na unidade do Espírito Santo.
Amém.
T. Ave- Maria...
A. Peçamos a benção da Trindade Santa, em nossa caminhada de romeiros e para
toda nossa vida.
T. Abençoai-nos a Trindade de amor, o Pai, o Filho e Espírito Santo. Amém.

Salve, salve a caminhada, salve, salve a Romaria, em busca de uma nova
aurora, de um novo dia (Zé Vicente).
Canto: Santa Mãe Maria, nesta travessia cubra-nos teu manto cor de anil.
Guarda nossa vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira do Brasil. :/AAAve Maria
ia, AAAve Maria ia.
1. Mulher peregrina, força feminina, a mais importantes que existiu, Com
justiça queres que nossas mulheres sejam construtoras do Brasil. :/AAAve
Maria ia, AAAve Maria ia.
2. Com amor divino guarda os peregrinos nesta caminhada para o além! Dálhes companhia, pois também um dia fostes peregrina de Belém. :/AAAve
Maria ia, AAAve Maria ia.

Elaboração: Silvia Togneri – Teóloga, Professora da Faculdade Católica de Santa
Catarina- FACASC; Animadora de comunidade; integrante da Equipe de Redação dos
livretos dos Grupos de Reflexão e Família na Arquidiocese de Florianópolis.

3º. Encontro: Soberania alimentar no campo e na cidade
“Eis que vos dou, sobre toda a terra, todas as plantas que dão semente e todas as árvores que
produzem seu fruto com sua semente para servirem de alimento” (Gn 1,29).
“Tudo o que se move e possui vida vos servirá de alimento, tudo isso vos dou, como vos dei as
verduras e as plantas” ( Gn 9, 3).

Ambiente: Vasilhas com terra, sementes, água e com plantas (temperos e
hortaliças). Um pão para ser partilhado.
Acolhida e Oração inicial.
(pelo Animador ou pela família que acolhe o grupo)
A. Sejam todos e todas muito bem vindos ao nosso encontro bíblico. Estamos
nos preparando para a nossa 25ª. Romaria da Terra e das Águas, e, por
isso, precisamos lembrar que a origem dos alimentos que temos vem de
Deus. Eles servem para o alimento de todas as pessoas e também dos
animais. No nosso encontro de hoje iremos refletir sobre a alimentação no
campo e nas cidades. Vamos nos saudar acolhendo com alegria as pessoas
presentes e dizer os alimentos que são produzidos na comunidade, ou os
que mais consumimos.
(Tempo para saudação e dizer os nomes dos alimentos produzidos)
A. Saudemos a Trindade Santa que está no meio de nós.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Amém.
A. Peçamos que o Espírito Santo nos ilumine e fortaleça
Canto: /: Vem, Espírito santo, vem, vem iluminar.:/
1. Nossos caminhos, vem iluminar. Nossas ideias, vem iluminar. Nossas
angústias, vem iluminar. As incertezas, vem iluminar.
A. Rezemos com o salmista a oração da semeadura e da colheita.
T. Quem semeia entre lágrimas colherá com alegria. Quando vai, vai
chorando levando a semente para plantar; mas quando volta, volta
alegre, trazendo seus feixes (Sl 126,5-6).
A. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
T. Como era no princípio, agora e para sempre. Amém.
Canto 1. Toda semente é um anseio de frutificar, e todo fruto é uma forma de
a gente se dar.
:/ Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupes a colheita,
plantas para o irmão.:/

2. Toda semente é um anseio de comunicar, e toda fala é uma forma de a
gente se dar.
Refletindo sobre a soberania da alimentação no campo e na cidade
A. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o seu artigo 25 garante:
“Toda 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”.
L 1. E a Emenda Constitucional n. 90/2015, no seu artigo 6º. afirma: “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”.
L 2. Na década de 70 para superação da fome do povo brasileiro, o governo
militar da época, implementou a “Revolução Verde”.
L 3. A qual teve seu foco no avanço tecnológico e no aumento da
produtividade, através da modificação genética de sementes e novas técnicas
de fertilização dos solos com o uso de agrotóxicos e máquinas colheitadeiras.
A. Essas medidas prejudicaram os pequenos produtores, possibilitou o
aumento do êxodo rural e o aumento do latifúndio, e infelizmente não
solucionou os problemas da fome no país.
L 1. Por causa dessa situação foi desenvolvido o termo “soberania alimentar”
que significa o direito de cada nação manter e desenvolver seus alimentos, a
partir da diversidade cultural e produtiva.
L 2. Na sua essência está o poder de decisão dos agricultores e agricultoras
em escolher o que cultivam e, para isso, é preciso que tenham acesso à terra,
à água, às sementes e assim possam garantir o direito à alimentação de toda
população.
T. Pensar em soberania alimentar é pensar na qualidade dos alimentos
das pessoas do campo e da cidade. Essa bandeira precisa ser assumida
por todo o conjunto da sociedade.
A Palavra de Deus Ilumina
A. Ouçamos com atenção dois textos da Palavra de Deus que nos iluminam
sobre o tema. A origem de todos os alimentos que temos vem de Deus,
que são fonte de vida para todos.
Canto: Pela Palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e
verdade, precisamos acreditar.
Leitor (a) da Palavra. Proclamação do livro do Gn 1, 29 e de Gn 9,3.
(Breve silêncio para interiorizar a Palavra proclamada).
A. Vamos reler em nossa bíblia e repetir pausadamente cada um dos textos
lidos.

(Tempo da reler e repetir em voz alta os textos bíblicos).
A. Vamos refletir:
- Deus nos deu todas as plantas cada uma delas com as suas sementes
para nos servirem de alimento. Como estamos cuidando das plantas e das
sementes originárias que recebemos?
- Que valor estamos dando aos alimentos produzidos por sementes
crioulas e sem agrotóxicos? O que precisamos fazer para que esses
alimentos sejam mais produzidos e assim consumidos pela maioria das
pessoas?
- O que precisamos fazer para que a “soberania alimentar” seja uma
realidade em nossa comunidade?
(Tempo para conversar e responder)
Aprofundando a Palavra e o tema
A. Deus nos deu as plantas com suas sementes para nos servirem de
alimento. Mas na maioria das vezes a nossa produção agrícola está mais
destinada ao comércio do que para sanar a fome das pessoas mais
carentes.
L 1. Os alimentos que recebemos de Deus na sua forma natural, contém os
nutrientes que necessitamos para que o nosso corpo se mantenha em equilíbrio.
L 2. Mas, muitas vezes, nos alimentamos de forma errada, e ainda, os
alimentos não são produzidos de forma adequada respeitando sua natureza,
estão impregnados de agrotóxicos e de estimulantes para o aumento de sua
produção.
L 3. Ainda mais o processo de beneficiamento e industrialização dos
alimentos, às vezes, modificam suas características nutricionais, uma vez que
recebem conservantes químicos, que em excesso prejudicam nosso corpo.
A. A base da soberania alimentar está na Agricultura Camponesa, na produção
de alimentos não transgênicos e sem agrotóxicos, que são beneficiados de
forma adequada para o consumo humano e dos animais.
A. Louvemos a Deus, pois Ele nos dá os alimentos no tempo certo:
T. “O Senhor cobre o céu com nuvens, preparando a chuva para a terra;
faz brotar erva sobre os montes e plantas úteis ao ser humano e ainda
fornece alimento aos rebanhos” (cf. Sl 147, 8-9).
Canto: Cio da Terra
1. Debulhar o trigo/ recolher cada bago do trigo, forjar o trigo o milagre do
pão, e se fartar de pão.
2. Decepar a cana/ recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do
mel, se lambuzar de mel.
3. Afagar a terra/ conhecer os desejos da terra, cio da terra propício à
estação e fecundar o chão.

Compromissos.
A. Que compromissos podemos assumir a partir do que refletimos no nosso
encontro de hoje, também para que a 25ª. Romaria da Terra e das Águas
possa ser celebrada com alegria e firmeza.
Algumas sugestões:
- Procurar esclarecimento sobre a produção e beneficiamento dos alimentos na
nossa comunidade
- Pesquisar sobre os produtos que são mais usados na conservação dos alimentos
na nossa região
- Informar as pessoas sobre a importância da “soberania alimentar”
(Tempo para conversar e assumir compromissos)
Oração e Benção
A. A partir do que refletimos, o que podemos responder a Deus, com orações,
em forma de pedidos, agradecimentos e louvores. A cada três orações
digamos:
T. “Senhor, escutai a nossa prece”.
(Tempo para fazer orações espontâneas)
A. Rezemos a oração que Jesus nos ensinou:
T. Pai nosso...
A. Peçamos a benção de Deus sobre todos nós e sobre o pão que iremos
partilhar.
T. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde! Que o Senhor faça
resplandecer a sua face sobre nós e nos dê a sua graça! Que o Senhor
volte sua face sobre nós e nos dê a paz! Que o Senhor nos conceda o seu
amor, sua bondade e sua benção desça sobre nós e sobre o pão que
iremos partilhar. A benção do Deus de Amor, Pai, Filho e Espírito Santo,
esteja em nós e permaneça para sempre! Amém.
(Enquanto se reparte e se come o pão)
Canto:
1. Quando o trigo amadurece, e do sol recebe a cor, quando a uva se torna
prece na oferta do nosso amor.
/: Damos graças pela vida derramada neste chão, pois és tu, ó Deus da vida,
quem dá vida à criação.:/
2. Os presentes da natureza, o amor do coração, o teu povo canta a certeza,
traz a vida em procissão. Abençoa a nossa vida, o trabalho redentor, as
colheitas repartidas, para celebrar o amor.
Elaboração: Silvia Togneri – Teóloga, Professora da Faculdade Católica de Santa
Catarina- FACASC; Animadora de comunidade; integrante da Equipe de Redação dos
livretos dos Grupos de Reflexão e Família na Arquidiocese de Florianópolis.

4º. Encontro: Agroecologia e Agronegócio: a Política de Segurança Alimentar e
Nutricional em debate.
“Em ti esperam os olhos de todos e no tempo certo lhes dá o alimento, abres tua mão e sacias todo
ser vivo à vontade”( Sl 145,15-16).

Ambiente: Vasilhas com terra, sementes e água. Alimentos produzidos na região
(flores, verduras ou temperos) e pão ou bolachas caseiras para repartir. Faixa ou cartaz
com o Tema e o Lema da 25ª. Romaria da Terra e das Águas de SC.
Acolhida e Oração inicial.
(pelo Animador ou pela família que acolhe o grupo)
A. Sejam todas e todos muito bem vindos ao nosso encontro bíblico em
preparação para a 25ª. Romaria da Terra e das Águas de nosso estado. É mais
um momento de alegria e fortalecimento com a Palavra de Deus para todos nós.
No encontro de hoje iremos refletir sobre a Agroecologia e Agronegócio e suas
consequências para a nossa segurança alimentar e nutricional.
A. Vamos nos acolher com o canto:
Canto: Seja bem vindo olêlê, seja bem vinda olálá. /: Paz e Bem prá você que
veio participar. :/
A. Saudemos a Santíssima Trindade.
T. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto:/: O nosso encontro será abençoado, pois o Senhor vai derramar o seu amor.
/: Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre nós o teu amor. :/
A. Cantemos ou rezemos, louvando a Deus pela nossa 25ª. Romaria, a oração do
Ofício Divino das Comunidades.
Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar! (bis)
Vem, não demores mais, vem nos libertar! (bis)
Venham, adoremos a nosso Senhor! (bis)
Dele vem a vitória, Deus Libertador! (bis)
Com teu povo unido vem agradecer! (bis)
Por graça recebida vamos bendizer! (bis)
A tua passagem nos dá vida e paz! (bis)
Tua presença amiga só prazer nos traz! (bis)
Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito! (bis)
Glória à Trindade Santa, glória a Deus bendito ! (bis)

Aleluia, irmãos! Aleluia, irmãs! Povo agradecido faça louvação.(bis)
Refletindo o tema
A. Para que a “soberania alimentar”, se concretize é preciso levar em consideração:
a agroecologia e o agronegócio, os dois modelos de produção de alimentos
que existem em nosso país, que muitas vezes contribuem para que tenhamos
segurança alimentar e nutricional garantidos .
L 1. A agroecologia estuda a agricultura a partir da ecologia. É a prática agrícola,
de homens e mulheres, que respeita o meio ambiente, e toda a biodiversidade da
natureza, produzindo alimentos livres de insumos prejudiciais à nossa saúde.
L 2. Na agroecologia a presença das mulheres é fundamental, uma vez que elas
prezam pelas relações sustentáveis com a natureza. Protegem os bens comuns da
natureza, a água a terra, as sementes e toda biodiversidade, na produção de
alimentos.
T. “Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado, na
nossa Casa Comum”.
L 1. O agronegócio é uma forma de produção agrícola que visa o abastecimento
de grandes mercados, inclusive internacionais, e que funciona sem a presença de
agricultores e agricultoras.
L 2. A produção é o resultado do uso de grandes maquinários, técnicas às vezes
agressivas, como o uso de sementes transgênicas, adubos e defensivos agrícolas
que muitas vezes prejudicam a saúde humana e animal.
L 3. O agronegócio não respeita a terra, as biodiversidades e a nossa Casa Comum.
Está a serviço de poucas pessoas, que usam o lucro para seu enriquecimento
próprio e não matam a fome das pessoas mais necessitadas.
T. “Eis que vos dou, sobre toda a terra, todas as plantas que dão semente e todas
as árvores que produzem seu fruto com sua semente para servirem de alimento”
(Gn 1,29).
A. Comer bem e ter uma alimentação de qualidade é direito de todas as pessoas.
Para isso é necessário que ações de políticas públicas possibilitem a segurança
alimentar de todos nós, para que aconteça a erradicação da fome e da miséria
em nosso país.
Canto: A mesa tão grande e vazia de amor e de paz – de paz!
Onde há o luxo de alguns, alegria não há – jamais!
A mesa da Eucaristia nos quer ensinar ah, ah,
que a ordem de Deus, nosso Pai, é o pão partilhar.
“Pão em todas as mesas, da Páscoa a nova certeza: a festa haverá e o povo a
cantar, aleluia! (bis).

As forças da morte: a injusta e a ganância de ter – de ter.
Agindo naqueles que impedem ao pobre viver – viver.
Sem terra, trabalho e comida, a vida não há – não há.
Quem deixa assim e não age, a festa não vai celebrar.
A Palavra de Deus ilumina
A. Vamos ouvir a profecia de Isaías que nos anuncia a superação de uma situação
desfavorável ao ser humano para que ele tenha todas as condições de
sobrevivência. Também nos ilumina para que saibamos lutar pela segurança
alimentar de todas as pessoas. Aclamemos com alegria a Palavra de Deus e
depois ouçamos com atenção.
Canto: Tua Palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor! /:Lâmpada para os meus
pés, Senhor! Luz para o meu caminho. :/
Leitor/a 1 da Palavra de Deus: Proclamação da profecia de Isaías, capítulo 65,
versículos 16b a 23.
(Breve silêncio para interiorizar a Palavra)
Aprofundando a Palavra com o tema
A. No texto da profecia de Isaías que ouvimos está ação de Deus que transforma
tudo o que ameaça a vida das pessoas. E, com isso a promessa de alegria na
vida de todos.
- Vamos dizer o que mais nos chamou atenção no texto?
- O que para nós representa novo céu e nova terra?
- Qual a promessa de vida que Deus oferece para as pessoas?
- Quem é a geração de abençoados do Senhor?
- Qual a nossa parcela de contribuição para que perdure esse novo céu e nova
terra?
(Tempo para conversar e responder)
A. Deus nos deu o mundo criado de forma perfeita para a nossa sobrevivência. Dele
provém tudo o que necessitamos.
T. “Eis que vou dou, sobre toda a terra, todas as plantas que dão semente e todas
as árvores que produzem fruto com sua semente para vos servirem de
alimento.”(Gn 1,29).
L1. Cabe a todos nós manter essa dádiva de Deus. Ele precisa de nossa ação na
preservação do novo céu e da nova terra, da natureza e para o seu melhor
desenvolvimento, a fim de que todas as pessoas tenham boas condições de vida.
L2. Os alimentos precisam ser produzidos e beneficiados de forma adequada,
respeitando a terra, as águas, a biodiversidade, livres de agrotóxicos, de transgênicos
e de conservantes que agridem o corpo humano.

T. “Alimento saudável é o que o ser humano precisa para ter vida. É comida que
não empobrece, e que promove hábitos alimentares saudáveis tanto no campo
como nas cidades”.
Canto: /:Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma terra, um novo mar. E nesse
dia, os oprimidos, a uma só voz, a liberdade irão cantar.:/
Compromissos.
A. A partir do que refletimos no encontro de hoje, em preparação para a 25ª.
Romaria da Terra e das Águas, o que podemos assumir como compromissos?
Sugestões:
- Procurar se informar melhor sobre a Política de Segurança Alimentar e
Nutricional;
- Conhecer o Manifesto sobre a Comida de Verdade no Campo e na Cidade, por
Direitos e Soberania Alimentar.
- Mostrar que é possível mudanças que efetivem o “novo céu e nova terra”.
(Tempo para conversar e assumir compromissos)
Oração e Benção
A. Façamos nossa oração a Deus a partir do que refletimos no nosso encontro de
hoje. Podemos fazer pedidos, louvor e ação de graças a Deus. A cada três
orações, digamos:
T. Senhor, ouvi-nos e fortalecei-nos.
A. Sabemos que temos muitos desafios em manter o “novo céu e a nova terra”
criados por Deus e também em lutar para que a produção de alimentos seja segura
e que respeite a natureza, toda a biodiversidade e ofereça segurança ao homem e
a mulher do campo. Peçamos a proteção da Mãe de Deus e nossa mãe.
T. Ave Maria...
A. Peçamos a benção de Deus sobre os alimentos que iremos partilhar e sobre
todos nós.
T. Que o Senhor nos abençoe, e nos guarde de todo o mal. Que ele nos
fortaleça para que saibamos repartir o que temos e manter o “novo céu e nova
terra” criados por ele. Que ele abençoe os alimentos que iremos repartir, sinal
de nossa vida com todas nossas irmãs e irmãos. É o que pedimos em nome do
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Canto. Participar é criar comunhão, fermento no pão; é saber repartir,
comprometer-se com a vida do irmão, viver a missão de amar e servir.
/: Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do amor:/

(Fazer a partilha dos alimentos).
Salve, salve a caminhada, salve, salve a romaria, em busca de uma nova aurora,
de um novo dia (Zé Vicente).

Elaboração: Silvia Togneri – Teóloga, Professora da Faculdade Católica de Santa CatarinaFACASC; Animadora de comunidade; integrante da Equipe de Redação dos livretos dos
Grupos de Reflexão e Família na Arquidiocese de Florianópolis.

