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INTRODUÇÃO 
 

Queridas irmãs e queridos irmãos,  
devotas e devotos de Nossa Senhora do Rosário, paz e bem! 
 
Na Encíclica Laudato sí, papa Francisco afirma:  
 

O urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui a 
preocupação de unir toda a família humana na busca de um 
desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos que as 
coisas podem mudar. 

 

Portanto, neste urgente desafio missionário de proteger nossa casa 
comum contamos com a intercessão de Maria, Mãe de nosso Senhor 
Jesus Cristo por meio de quem e para quem tudo foi criado (Cl 1,16).   
 

No dia 31 de maio, quando celebramos a solene Coroação de Nossa 
Senhora, não se encerra nossa devoção, nosso caminhar com ela; pelo 
contrário, refletindo no mês de junho sobre nossa casa comum por 
causa do Dia Mundial do Meio Ambiente, somos convidados a meditar 
com fé e amor o ROSÁRIO ECOLÓGICO pedindo a proteção materna de 
Maria nestes tempos difíceis – não só por causa da pandemia. 
 

A criação está sendo violentada. As novas políticas ambientais dos 
governas federais e estadual estão na contramão do que deveria ser 
feito, favorecendo o desmatamento em benefício do agronegócio.  
 

Por isso, em vários lugares do Maranhão, grupos e coletivos realizam 
uma JORNADA ECOLÓGICA MARANHENSE que tem como tema: 

Maranhão – nossas florestas, nossas vidas, nossas lutas. 
 

Temos que lutar em defesa de nossas florestas primárias e secundárias 
nos biomas Amazônia e Cerrado, pois elas são a pele do nosso corpo 
sem a qual não podemos viver.  
 

O Fórum Ecológico de Bacabal espera e acredita de coração que pela 
intercessão de Nossa Senhora do Rosário  
 

Deus abençoará as florestas e os povos do nosso Maranhão!  
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ORAÇÃO INICIAL:  
 
Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles 
o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será 
criado e renovareis a face da terra.  
Oremos: Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz 
do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e 
gozemos sempre da sua consolação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.  
 

 
 

SEGUNDA-FEIRA E SÁBADO 

 
MISTÉRIOS DA ALEGRIA (Gozosos) 
 
Mensagem inicial: Quando nos damos conta do reflexo de Deus em 
tudo o que existe, o coração experimenta o desejo de adorar o Senhor 
por todas as suas criaturas e juntamente com elas [Laudato si’ 87].  
 
Invocação da Santíssima Trindade: Quando, admirados, contemplamos 
o universo na sua grandeza e beleza, devemos louvar a inteira Trindade 
[Laudato si’ 238]. Estamos reunidos em nome  
do Pai que é a fonte última de tudo, fundamento amoroso e 
comunicativo de tudo o que existe;                                                                                         
do Filho, que O reflete e por Quem tudo foi criado, uniu-Se a esta terra, 
quando foi formado no seio de Maria; e 
do Espírito, vínculo infinito do amor, presente no coração do universo, 
animando e suscitado novos caminhos. Amem. [Laudato si’ 238]                      
 
Canto inicial mariano (sugestão: Imaculada, Maria de Deus) 
 
Credo – 3 Ave Marias pedindo as virtudes da fé, esperança e amor 
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1o Mistério: O ANJO ANUNCIA A MARIA QUE ELA SERÁ  
                       MÃE DO FILHO DE DEUS – O SIM 
 

Contemplamos a anunciação do anjo Gabriel à Nossa Senhora e a 
encarnação do verbo de Deus em seu ventre. "Eis aqui a serva do 
Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra" (Lc 1,38) - aqui 
vemos em Maria o despojamento, a humildade, o amor a Deus e a 
entrega de si mesma. 
 

Segunda-feira 
Meditação sobre a nossa responsabilidade pela Casa Comum 
 

«Laudato si’, mi’ Signore – Louvado sejas, meu Senhor», cantava São 
Francisco de Assis. Neste gracioso cântico, recordava-nos que a nossa 
casa comum se pode comparar ora a uma irmã, com quem partilhamos 
a existência, ora a uma boa mãe, que nos acolhe nos seus braços: 
«Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a mãe terra, que nos 
sustenta e governa e produz variados frutos com flores coloridas e 
verduras ». [Laudato si’ 1] 
 

Sábado 
Meditação sobre a nossa responsabilidade pela Casa Comum 
 

Francisco de Assis é um exemplo por excelência do cuidado pelo que é 
frágil e por uma ecologia integral, vivida com alegria e autenticidade. 
Era um místico e um peregrino que vivia com simplicidade e numa 
maravilhosa harmonia com Deus, com os outros, com a natureza e 
consigo mesmo. Nele se nota até que ponto são inseparáveis a 
preocupação pela natureza, a justiça para com os pobres, o 
empenhamento na sociedade e a paz interior [Laudato si’ 10]. – Como é 
o meu relacionamento com as criaturas - flores, animais, sol, água - e 
com os pobres: é um anúncio alegre, um encontro carregado de louvor? 
 

Rezemos pedindo a Mãe de Jesus para que ao ‘sim’ de Deus Criador 
por nós respondamos com o nosso ‘sim’ a Ele e suas criaturas. 
 

Pai Nosso... Antes da dezena: “E Deus viu tudo quanto havia feito, e era 
muito bom” (Gn 1,31). Ave-Maria - Glória ao Pai - Jaculatória ... 
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2o Mistério: MARIA VISITA SUA PRIMA IZABEL ANUNCIANDO  
                     A BOA-NOVA 
 

Contemplamos como “Maria partiu para a região montanhosa, 
dirigindo-se, às pressas, a uma cidade da Judéia; entrou na casa de 
Zacarias, e saudou Isabel que já de idade avançada estava grávida" (Lc 
1,39-40).  Isabel exclamou: “Você é bendita entre as mulheres, e é 
bendito o fruto do seu ventre!”. Maria respondeu: "Minha alma 
proclama a grandeza do Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu 
Salvador!" (Lc 1,42.46-47). 
 

Segunda-feira 
Meditação sobre a nossa responsabilidade pela Casa Comum 
 

Na vida tudo está interligado! Portanto, todos nós somos responsáveis 
a pensar num único mundo, num projeto comum que beneficia a Casa 
Comum. Assim como as nossas duas mãos se complementam 
facilitando os trabalhos, duas pessoas ou mais, dialogando, encontram 
mais facilmente a verdade, a solução. Papa Francisco diz que o diálogo 
deve acontecer em cinco âmbitos: 1º entre os países na política 
internacional, 2º entre as políticas nacionais e a sociedade, 3º entre 
todos nos processos de decisão, 4º entre política e economia, 5º 
religiões e ciências. [cf. Laudato si’ 164 - 201] 
 

Sábado 
Meditação sobre a nossa responsabilidade pela Casa Comum 
 

A questão das relações justas entre os seres humanos entre si e para 
com o meio ambiente diz respeito não apenas às igrejas, mas a toda a 
humanidade. Os cristãos e as cristãs têm... uma grande contribuição a 
dar. Mas devem trabalhar unidas e também em parceria com os que, 
fora de sua fronteira religiosa, querem o bem da humanidade e a 
preservação saudável do planeta. [Texto-base CFE 150] 
 

Rezemos pedindo a Nossa Senhora para que cada encontro realizado 
na fé e no amor suscite relações de diálogo em nossas famílias, na 
comunidade, na sociedade e na política. 
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Antes do Pai nosso: Mãos postas são mãos orantes! Vamos pôr nossas 
mãos e entregar nossas esperanças e súplicas por um mundo melhor 
nas mãos do Pai de todos nós. – Pai nosso...  
 

Antes da dezena: Ao Senhor pertence “a terra e tudo o que nela existe” 
(Dt 10,14).  
 
Ave-Maria - Glória ao Pai - Jaculatória... 
 
 
3o Mistério: JESUS NASCE EM UMA GRUTA, EM BELÉM 

 
Contemplamos um Deus tão grande e misericordioso que vem até nós. 
A Palavra de Deus se faz carne e habitou entre nós (cf. Jo 1,14); sai da 
sua divindade e se torna um pobre mortal semelhante a nós em tudo, 
menos no pecado. 
 
Segunda-feira 
Meditação sobre a nossa responsabilidade pela Casa Comum 
 

Jesus, tu és a Palavra que se fez carne (Jo 1,14); Tu és a pessoa da 
Santíssima Trindade que se inseriu no universo criado, partilhando a 
própria sorte com ele até a cruz. Faze-nos entender, que tu operas a 
partir da encarnação como o Cristo no conjunto da realidade [Laudato 
si’ 96-100] 
 
Sábado 
Meditação sobre a nossa responsabilidade pela Casa Comum 
 

No coração, tenhamos sempre a Virgem Maria, uma jovem humilde 
duma pequena aldeia perdida na periferia dum grande império, uma 
mãe sem teto que soube transformar um curral de animais na casa de 
Jesus com uns pobres paninhos e uma montanha de ternura. Maria é 
sinal de esperança para os povos que sofrem dores de parto até que 
brote a justiça. [Papa Francisco no Encontro dos Movimentos Populares 
na Bolívia, 2015].  
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Rezemos pedindo a Nossa Senhora do Bom Parto para que nasça em 
nós o amor pela Casa Comum.   
 
Pai Nosso... 
 
Antes da dezena: Deus disse: “Façamos o ser humano à nossa imagem 
e segundo nossa semelhança, para que cuide dos peixes do mar, das 
aves do céu, dos animais domésticos, de todos os animais selvagens e 
de todos os animais que se movem pelo chão” (Gn 1,26).  
 
Ave-Marias - Glória ao Pai - Jaculatória... 
 
 
 
 
4o Mistério: A APRESENTAÇÃO DE JESUS NO TEMPLO 

 
Contemplamos como Maria e José “levaram o menino para Jerusalém, a 
fim de apresenta-lo ao Senhor, conforme está escrito na Lei do Senhor: 
‘Todo primogênito de sexo masculino será consagrado ao Senhor’” (Lc 
2,22-23). Portanto, apresentar-se a Deus no Templo, significa 
reconhecer a relação primordial da nossa vida e entender qual o culto 
que agrada a Deus. 
 
Segunda-feira 
Meditação sobre a nossa responsabilidade pela Casa Comum 
Cada ser humano é criado por amor, feito à imagem e semelhança de 
Deus (cf. Gn 1,26). Esta afirmação mostra-nos a imensa dignidade de 
cada pessoa humana. - A existência humana se baseia sobre três 
relações fundamentais intimamente ligadas: as relações com Deus, com 
o próximo e com a terra. - Nenhuma criatura se basta a si mesma. Elas 
só existem na dependência umas das outras, para se completarem 
mutuamente no serviço umas das outras” [Laudato si’ 65,66,86].                                      
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Sábado 
Meditação sobre a nossa responsabilidade pela Casa Comum 
 

Amós alerta que não é suficiente investir em belas e vistosas 
celebrações, garantir rituais caríssimos e atrair o público para as suas 
festas e cerimônias. O culto se torna vazio e mentiroso se as pessoas 
vão aos templos, oferecem sacrifícios para Deus, mas permitem que a 
injustiça degrade a vida dos pobres, filhos amados e filhas amadas de 
Deus. Amos critica: “Detesto, desprezo vossas peregrinações, não posso 
suportar vossas assembleias...; e em vossas oferendas nada há que me 
agrade... Que o direito jorre como água e a justiça seja uma torrente 
inestancável’! [Texto-base CFE 120, 141] 
 

Rezemos pedindo a Nossa Senhora a graça de nos apresentarmos e 
consagrarmos dignamente a Deus no Templo da nossa Casa Comum. 
 

Pai Nosso... 
Antes da dezena: “Alegre-se o Senhor com suas obras” (Sl 104,31).  
 
Ave-Marias - Glória ao Pai - Jaculatória... 
 
 
 
5o Mistério: A PERDA E O REENCONTRO DO MENINO JESUS  
                       EM JERUSALÉM  

 
Contemplamos como Maria e José perderam Jesus ainda menino aos 12 
anos em Jerusalém e após três dias de dor e sofrimento o encontram no 
Templo no meio de doutores da lei ensinando a doutrina do Pai (cf. Lc 
2,41-50). 
 
Segunda-feira 
Meditação sobre a nossa responsabilidade pela Casa Comum 
 

Jesus manteve sua relação com Deus-Pai e seus pais segundo a devida 
importância. - Muitos textos bíblicos falam da relação 



9 
 

 

 das pessoas entre si, isto é, como tratar uns aos outros de maneira 
fraterna; 

 

 com Deus, isso significa organizar a vida respeitando o bem que 
Deus quer para nós e para todos; 

 

 com a natureza, percebida como dom de Deus, a ser cuidada com 
gratidão e respeito; 

 

 com os bens materiais, que devem ser distribuídos de forma justa e 
utilizados para construir uma coletividade com mais igualdade. [cf. 
Texto-base CFE 117].   

 

Sábado 
Meditação sobre a nossa responsabilidade pela Casa Comum 
 

Seria bom se todos pudessem dizer: “Na minha casa tem tudo. O 
terreno da minha casa é legalizado, ninguém virá despejar-me. Não há 
esgoto ao céu aberto na rua onde moro e a coleta de lixo é feita todos 
os dias. Minha casa é limpa. A qualidade do material utilizado no teto, 
no piso e no banheiro não é de luxo, mas é bom. A água encanada de 
boa qualidade chega até a torneira da pequena cozinha. Temos energia 
elétrica, canais de televisão. É fácil ter transporte bom, barato e de 
qualidade... Assim, me sinto uma pessoa respeitada, a quem são 
garantidos os direitos fundamentais para viver com dignidade”. [Texto-
base CFE 113] 
 

Rezemos pedindo a Nossa Senhora a graça do reencontro alegre em 
nossas relações e de viver com dignidade.  
 

Pai Nosso... 
Antes da dezena: “Amas tudo o que existe e não desprezas nada do 
que fizeste. Tudo é Teu, amigo da vida!” (Sb 11,24.26).  
 

Ave-Marias - Glória ao Pai - Jaculatória... 
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Nosso gesto concreto, gozoso – da alegria: 
 
Segunda-feira 
Se nos sentirmos unidos a tudo o que existe, então brotarão de modo 
espontâneo a sobriedade e a solicitude... a realidade não é um mero 
objeto de uso e domínio [cf. Laudato si’ 11].  

 

Vamos chamar carinhosamente todas as criaturas que encontrarmos 
de “irmã ou irmão” e louvor a Deus por eles/elas: irmã água, irmão 
vento, irmão sol, irmão cachorro, irmã professora, irmão colega, irmão 
amigo, irmão inimigo...tudo e todos! 
 
Sábado 
Vamos nos sentir chamados a dizer “sim” a tudo o que existe e 
reconhecer a natureza como um livro esplêndido onde Deus nos fala e 
transmite algo da sua beleza e bondade [cf. Laudato si’ 12]. - Vamos 
contemplar o nascer e/ou o pôr-do-sol, ouvir os pássaros, cheirar as 
flores, sentir o gosto da comida, olhar o rosto do irmão, da irmã.   
 

No final do Terço, o jogo rápido: Qual opinião está certa? Quem faz o 
tempo mandando sol e chuva é  
A. São Pedro, pois ele é o “manda chuva” por ter as chaves dos céus 

na mão; 
B. Deus Pai, pois Ele é o criador que organiza na sua providência o 

tempo para cada dia; 
C. um complexo sistema meteorológico que a sabedoria divina 

inventou conforme cada bioma e que reage sensivelmente às 
influências causadas pela ação humana? 

 

Benção: (pôr as mãos na cabeça a quem está ao lado e repetir):  
 

O SENHOR te abençoe e te guarde; o SENHOR faça resplandecer o seu 
rosto sobre ti e te conceda graça; o SENHOR volte para ti o seu rosto e 
te dê paz (Nm 6,24-26). 
 
Canto (sugestão): Cântico das Criaturas 
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TERÇA E SEXTA-FEIRA 

 
MISTÉRIOS DA DOR (Dolorosos) 
 

Mensagem inicial: Os seres humanos e a natureza não devem estar ao 
serviço do dinheiro. Digamos NÃO a uma economia de exclusão e 
desigualdade, onde o dinheiro reina em vez de servir. Esta economia 
mata. Esta economia exclui. Esta economia destrói a Mãe Terra. [Papa 
Francisco no Encontro dos Movimentos Populares na Bolívia, 2015].  
 

Canto inicial mariano (sugestão: Pelas estradas da vida...)   
 

Credo – 3 Ave Marias pedindo as virtudes da fé, esperança e amor 
 
 
1o Mistério: A AGONIA DE JESUS NO HORTO DAS OLIVERIAS  
 

Contemplamos a agonia mortal de Nosso Senhor, quando suou sangue 
no Horto das Oliveiras. “Minha alma está numa tristeza de morte. 
Fiquem aqui e vigiem comigo. Vigiem e rezem, para não caírem na 
tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca” (Mt 
26,38.41).   
 

Terça-feira 
Meditação sobre a nossa responsabilidade pela Casa Comum  
 

A casa comum de todos nós está a ser saqueada, devastada, vexada 
impunemente. A covardia em defendê-la é um pecado grave. Não se 
pode permitir que certos interesses se imponham, submetendo Estados 
e organismos internacionais, e continuem a destruir a criação. [Papa 
Francisco no Encontro dos Movimentos Populares na Bolívia, 2015] 
 

Sexta-feira 
Meditação sobre a nossa responsabilidade pela Casa Comum 
 

Estamos vivendo um momento que podemos considerar crucial para a 
continuidade da vida no planeta Terra. O momento presente é tão 
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preocupante que nossas opções precisam ser orientadas por critérios 
coerentes com o propósito de mais justiça social e ambiental e paz. 
[Texto-base CFE 30,33]    
 

Rezemos pedindo a Mãe do Salvador para que a nossa Casa Comum 
que está agonizando seja salva pela nossa responsabilidade 
 

Pai Nosso – Dez Ave-Marias - Glória ao Pai - Jaculatória ... 
 
 
2o Mistério: A FLAGELAÇÃO DE JESUS ATADO A UMA COLUNA  
 

“Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus, e o entregou para ser 
crucificado” (Mt 27,26).  Contemplamos o sofrimento da humilhação e 
do escárnio: a violência contra um inocente.  
 

Terça-feira 
Meditação sobre a nossa responsabilidade pela Casa Comum  
 

Pouco mais de 82% da população brasileira têm acesso à água tratada. 
Mais de 100 milhões de pessoas no país ainda não possuem coleta de 
esgotos e apenas 39% destes esgotos são tratados. Em boa parte das 
moradias, pessoas utilizam fossas rudimentares em quintais ou lançam 
seus esgotos a céu aberto. [Texto-base CFE 40,41] 
 

Sexta-feira 
Meditação sobre a nossa responsabilidade pela Casa Comum 
 

Existe um sistema que, apesar de acelerar irresponsavelmente os 
ritmos da produção, apesar de implementar métodos na indústria e na 
agricultura que sacrificam a Mãe Terra na era da «produtividade», 
continua a negar a milhares de milhões de irmãos os mais elementares 
direitos económicos, sociais e culturais. Este sistema atenta contra o 
projeto de Jesus. - A justa distribuição dos frutos da terra e do trabalho 
humano não é mera filantropia. É um dever moral. [Papa Francisco no 
Encontro dos Movimentos Populares na Bolívia, 2015].  
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Rezemos pedindo a Nossa Senhora das Dores para que este sistema 
que atenta contra o projeto de Jesus seja vencido. 
 

Pai Nosso...  
 

O que está acontecendo à nossa casa? Eis aqui alguns dos aspectos da 
atual crise ecológica: A grave crise deveria em nós suscitar indignação, 
gritos de dor e o pedido de perdão.  
 
Após cada item orar uma Ave Maria! 
 

1. A terra, nossa casa, parece transformar-se num imenso depósito de 
lixo [Laudato si’ 21]. A cultura do descarte afeta tanto os excluídos 
como as coisas que se convertem rapidamente em lixo [Laudato si’ 
22].  
 

2. As mudanças climáticas são atualmente um dos principais desafios 
para a humanidade [Laudato si’ 25]. 

 

3. Um problema sério é o da qualidade da água disponível para os 
pobres. Cresce a tendência para se privatizar este recurso escasso, 
tornando-se uma mercadoria [Laudato si’ 29,30].  

 

4. Há lugares que requerem um cuidado particular pela sua enorme 
importância para o ecossistema mundial. Os pulmões do planeta 
repletos de biodiversidade que são a Amazônia e a bacia fluvial do 
Congo têm importância para o conjunto do planeta e para o futuro 
da humanidade [Laudato si’ 37,38]. 

 

5. A desertificação do solo é como uma doença para cada um, a 
extinção de uma espécie como se fosse uma mutilação [Laudato si’ 
89].  

 

6. A mídia e o mundo digital substituem as relações reais com os 
outros por um tipo de comunicação mediada pela internet. Gera-se 
um tipo de emoções artificiais, que têm a ver mais com dispositivos 
e monitores do que com as pessoas e a natureza [Laudato si’ 47].  
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7. A comida que se desperdiça é como se fosse roubada na mesa do 
pobre [Laudato si’ 50]. 

 

8. A deterioração do meio ambiente e a da sociedade afetam de modo 
especial os mais frágeis do planeta [Laudato si’ 48]. 

 

9. Os gemidos da irmã terra se unem aos gemidos dos abandonados 
do mundo [Laudato si’ 53]; portanto, temos que ouvir tanto o 
clamor da terra como o clamor dos pobres [Laudato si’ 49]. 

 

10. Nunca maltratamos e ferimos a nossa casa comum como nos 
últimos dois séculos [Laudato si’ 53]. 

 
Glória ao Pai - Jaculatória ... 
 
 
3o Mistério: A COROAÇÃO DE ESPINHOS 

 
“Teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça, e 
uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e 
zombaram dele, dizendo: ‘Salve, rei dos judeus!’” (Mt 27,29). 
Contemplamos cada ponta de espinho...um pecado – em cada gota de 
sangue derramado o perdão. 
 
Terça-feira 
Meditação sobre a nossa responsabilidade pela Casa Comum  
 

Os indicadores que refletem mais explicitamente as desigualdades nas 
condições de vida são os relacionados ao saneamento básico [Texto-
base CFE 50]. - No mundo, um bilhão de pessoas fazem suas 
necessidades ao céu aberto. Na América Latina, as pessoas têm mais 
acesso aos celulares do que aos banheiros [46]. - O Brasil gera cerca de 
150.000 toneladas diárias de resíduos sólidos. [51] – Muitos resíduos 
continuam sendo despejados de maneira descontrolada no meio 
ambiente: produtos líquidos não tratados, provenientes das indústrias e 
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esgotos sanitários, remédios com prazo de validade vencido, 
equipamentos com substâncias que contem elementos radioativos, os 
poluentes químicos presentes em agrotóxicos e metais, as águas 
anteriormente utilizados em sistemas de refrigeração e também o 
esgoto doméstico despejado em rios, lagos e córregos [86].   
 
Sexta-feira 
Meditação sobre a nossa responsabilidade pela Casa Comum  
 

São várias as razões para a existência dos problemas com o saneamento 
básico. A maior, talvez, esteja aliada ao fato de que os administradores 
públicos preferem investir em obras de maior visibilidade do que em 
saneamento básico. Redes de distribuição de água, de coleta de esgotos 
e de drenagem de águas pluviais ficam escondidas debaixo da terra e 
não à vista dos eleitores. [cf. Texto-base CFE 59] 
 
Rezemos pedindo a Nossa Senhora das Dores a graça que os espinhos 
que enfiamos na carne do mundo suscitam em nós uma dor salvífica. 
 
Pai Nosso - Dez Ave-Marias - Glória ao Pai - Jaculatória ... 
 
 
4o Mistério – JESUS CARREGA A CRUZ PARA O CALVÁRIO 

 
Contemplamos a subida dolorosa de Jesus carregando a Cruz para o 
Calvário. O peso dos pecados do mundo nos ombros abriram chagas. 
 
Terça-feira 
Meditação sobre a nossa responsabilidade pela Casa Comum  
 

Quando olhamos o rosto dos que sofrem, o rosto do camponês 
ameaçado, do trabalhador excluído, do indígena oprimido, da família 
sem teto, do imigrante perseguido, do jovem desempregado, da criança 
explorada, da mãe que perdeu o seu filho num tiroteio porque o bairro 
foi tomado pelo narcotráfico, do pai que perdeu a sua filha porque foi 
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sujeita à escravidão; quando recordamos estes «rostos e nomes» 
estremecem-nos as entranhas diante de tanto sofrimento e comovemo-
nos… «Vimos e ouvimos» as feridas da humanidade dolorida, as nossas 
feridas, a nossa carne. Isto comove-nos, move-nos e procuramos o 
outro para nos movermos juntos. Esta emoção feita ação comunitária é 
incompreensível apenas com a razão: tem um plus (um mais) de sentido 
que só os povos entendem e que confere a sua mística particular aos 
verdadeiros movimentos populares. [Papa Francisco no Encontro dos 
Movimentos Populares na Bolívia, 2015].  
 
Sexta-feira 
Meditação sobre a nossa responsabilidade pela Casa Comum  
 

Temos ainda um conflito cada vez mais aberto decorrente dos múltiplos 
usos da água. Esse conflito pode ser percebido entre o abastecimento 
humano e a irrigação na região semiárida, entre o uso industrial e o 
abastecimento humano nas regiões metropolitanas, entre o 
abastecimento humano e a geração de energia elétrica. Segundo as 
estatísticas da Comissão Pastoral da Terra, cresce no Brasil inteiro o 
número de conflitos pela água, tanto no meio rural como no meio 
urbano. [Texto-base CFE 60] 
 
Rezemos pedindo a Mãe dos Aflitos para que aqueles “rostos e 
nomes” que carregam uma cruz pesada tenham força a ir até o fim. 
 
Pai Nosso - Dez Ave-Marias - Glória ao Pai - Jaculatória ... 
 
 
5o Mistério – CRUCIFICAÇÃO, SOFRIMENTO E MORTE DE JESUS  

 
“Eles o crucificaram... com ele crucificaram dois bandidos. As pessoas 
que passavam por aí o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: 
‘Desça da cruz!’ Então Jesus lançou um forte grito, e expirou” (Mc 
15,24.27.30.37). Contemplamos a Cruz de Jesus, escândalo para os 
judeus, loucura para os gentios, consolo e sinal de fé para os cristãos. 
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Terça-feira 
Meditação sobre a nossa responsabilidade pela Casa Comum  
 

A realidade rural contemporânea é fruto de sua história econômica, 
política e cultural, fundada na concentração da terra, da riqueza e do 
uso dos recursos naturais, da escravidão, do extermínio de povos 
indígenas, da marginalização das famílias e mulheres camponesas. 
[Texto-base CFE 65] 
 
Sexta-feira 
Meditação sobre a nossa responsabilidade pela Casa Comum  
 

Vi-vos trabalhar incansavelmente pela terra e a agricultura camponesa, 
pelos vossos territórios e comunidades, pela dignificação da economia 
popular, pela autoconstrução de moradias e o desenvolvimento das 
infraestruturas do bairro e em muitas atividades comunitárias que 
tendem à reafirmação de algo tão elementar e inegavelmente 
necessário como o direito aos “3 T”: terra, teto e trabalho. - Este apego 
ao bairro, à terra, ao território, à profissão, à corporação, este 
reconhecer-se no rosto do outro, esta proximidade no dia-a-dia, com as 
suas misérias e os seus heroísmos quotidianos, é o que permite realizar 
o mandamento do amor, a partir do genuíno encontro entre pessoas. A 
entrega, a verdadeira entrega nasce do amor pelos homens e mulheres, 
crianças e idosos, vilarejos e comunidades... Rostos e nomes que 
enchem o coração. [Papa Francisco no Encontro dos Movimentos 
Populares na Bolívia, 2015].  
 

Rezemos pedindo a Mãe das Dores a graça de uma verdadeira entrega 
de nossa vida que nasce do amor. 
 

Pai Nosso... 
 

Ave Maria: Maria, a mãe que cuidou de Jesus, agora cuida com carinho 
e preocupação materna deste mundo ferido. Assim como chorou com o 
coração trespassado a morte de Jesus, assim também agora se 
compadece do sofrimento dos pobres crucificados e das criaturas deste 
mundo exterminadas pelo poder humano [Laudato si’ 241].  
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Dez Ave-Marias - Glória ao Pai - Jaculatória ... 
 

Nosso gesto concreto, doloroso – da dor 
 

Terça-feira 
Observar o que é “demais” no uso e consumo da energia, da água, dos 
alimentos, dos combustíveis, dos produtos químicos. 
 

Sexta-feira 
Deus é capaz também de tirar algo de bom dos males que praticamos, 
porque “o Espírito Santo possui uma inventiva infinita, própria da 
mente divina, que sabe prover a desfazer os nós das vicissitudes 
humanas mais complexas e impenetráveis” [Laudato si’ 80]. Vamos nos 
informar sobre as iniciativas, campanhas, projetos em nossa cidade ou 
região que “tiram algo de bom dos males”! 
 

Benção:  
 

Senhor Deus, fonte de toda bênção. A gravidade da crise ecológica 
obriga-nos, a todos, a pensar no bem comum e a prosseguir pelo 
caminho do diálogo. Dai-nos paciência, uma vida simples e 
generosidade e abençoai a nós e nossas esperanças!          
 

                            

QUARTA-FEIRA E DOMINGO 

 
MISTÉRIOS DA GLÓRIA (Gloriosos) 
 

Mensagem inicial:  
“Por favor, cuidai bem da Mãe Terra”. (Papa Francisco) 
 

Canto inicial mariano (sugestão: Maria de Nazaré, Maria me cativou)  
 
Dinâmica de acolhida: O povo indígena Kulina, para mostrar que ama 
alguém, diz que o seu coração “está grudado” no outro [TB CFE 155]. 
Uma pessoa diga a outra: “Meu coração está grudado ao seu!”  
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Momento meditativo:  
(Fechar os olhos; alguém lê lentamente essas convicções de nossa fé; 
pode-se intercalar com um mantra): 
 

 Cada criatura reflete algo de Deus e tem uma mensagem para nos 
transmitir. 
 

 Cristo assumiu em Si mesmo este mundo material e agora, 
ressuscitado, habita no íntimo de cada ser. 

 

 Deus criou o mundo, inscrevendo nele uma ordem e um dinamismo 
que o ser humano não tem o direito de ignorar [Laudato si’ 221]. 
 

Credo – 3 Ave Marias pedindo as virtudes da fé, esperança e amor 
 
 
 
1o Mistério: A RESSURREIÇÃO DE JESUS 

 
“Jesus entrou. Ficou no meio deles e disse: ‘A paz esteja com vocês’. 
Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado” (Jo 20,19-20). 
Contemplamos que a morte não é o fim para aqueles que creem em 
Jesus. Contemplamos a esperança na vida eterna e o envio a anunciar a 
boa-nova com convicção. 
 
Quarta-feira 
Meditação sobre a nossa responsabilidade pela Casa Comum  
 

Quero mostrar desde o início como as convicções da fé oferecem aos 
cristãos motivações importantes para cuidar da natureza e dos irmãos e 
irmãs mais frágeis. Conheçamos melhor os compromissos ecológicos 
que brotam das nossas convicções”. [Laudato si’ 64]  
 

A Igreja procura lembrar o dever de cuidar da natureza, e “sobretudo 
proteger o homem da destruição de si mesmo”. [Laudato si’ 79] 
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Domingo  
Meditação sobre a nossa responsabilidade pela Casa Comum  
 

Vós sois semeadores de mudança. Que Deus vos dê coragem, alegria, 
perseverança e paixão para continuar a semear. Podeis ter a certeza de 
que, mais cedo ou mais tarde, vamos ver os frutos. [Papa Francisco no 
Encontro dos Movimentos Populares na Bolívia, 2015].  
 

Tudo o que fizermos precisa ser impulsionado pela graça de Deus, que 
ilumina nosso discernimento, fortalece nossa disposição, não nos deixa 
desistir do amor fraterno e fará nosso trabalho produzir frutos 
melhores e mais permanentes. Portanto, orando e celebrando, 
entreguemos a Deus o serviço que queremos prestar, para que Deus 
sempre nos inspire a caminhar a seu lado na preservação do bonito e 
saudável ambiente que nos ofereceu na criação. [palavras finais do 
Texto-base CFE 196]. 
 

Rezemos pedindo a Mãe jubilosa para que a nossa fé no Cristo 
ressuscitado seja semente de transformações que produzem frutos. 
 

Pai Nosso - Dez Ave-Marias - Glória ao Pai - Jaculatória ... 
 
 
 

2o Mistério: A ASCENÇÃO DE JESUS CRISTO AO CÉU 
 

“Jesus foi levado ao céu à vista deles. E quando uma nuvem o cobriu, 
eles não puderam vê-lo mais” (At 1,9). Contemplamos a volta de Jesus 
Cristo ao Pai para preparar–nos um lugar e para cuidar de cada um de 
nós intercedendo junto a Deus. 
 

Quarta-feira 
Meditação sobre a nossa responsabilidade pela Casa Comum  
 

Para além do sol: No fim, encontrar-nos-emos face a face com a beleza 
infinita de Deus (cf. 1 Cor 13,12) e poderemos ler, com jubilosa 
admiração, o mistério do universo, o qual terá parte conosco na 
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plenitude sem fim. Estamos a caminhar para o sábado da eternidade, 
para a nova Jerusalém, para a casa comum do Céu. Diz-nos Jesus: «Eu 
renovo todas as coisas» (Ap 21,5). A vida eterna será uma maravilha 
compartilhada, onde cada criatura, esplendorosamente transformada, 
ocupará o seu lugar e terá algo para oferecer aos pobres 
definitivamente libertados. [Laudato si’ 243] 
 
Domingo 
Meditação sobre a nossa responsabilidade pela Casa Comum  
 

Na expectativa da vida eterna, unimo-nos para tomar a nosso cargo 
esta casa que nos foi confiada, sabendo que aquilo de bom que há nela 
será assumido na festa do Céu. Juntamente com todas as criaturas, 
caminhamos nesta terra à procura de Deus, porque, «se o mundo tem 
um princípio e foi criado, procura quem o criou, procura quem lhe deu 
início, aquele que é o seu Criador». Caminhemos cantando; que as nos-
sas lutas e a nossa preocupação por este planeta não nos tirem a alegria 
da esperança. [Laudato si’ 244] 
 
Rezemos pedindo a Nossa Senhora da Glória a graça que nossa fé na 
festa do Céu nos dê força para lutar com alegria e esperança aqui na 
terra.  
 
Pai Nosso - Dez Ave-Marias - Glória ao Pai - Jaculatória ... 
 
 
 
3o. Mistério: A DESCIDA DO ESPÍRITO SANTO SOBRE OS APÓSTOLOS  

 
Contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos 
com a Virgem Maria em Jerusalém. A vinda do Prometido, o Espírito 
Santo Paráclito: o advogado-defensor. “O Paráclito, o Espírito Santo que 
o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará 
recordar tudo os que vos disse” (Jo 14,26). O Espírito Santo, o Defensor, 
renova a face da terra. 
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Quarta-feira 
Meditação sobre a nossa responsabilidade pela Casa Comum  
 

Um dos papéis da religião é cuidar do bem-estar das pessoas. As Igrejas 
devem assumir também o papel de educadoras das pessoas e 
comunidades, tendo em vista o bem comum. - Forte aliada para a 
solução do problema... é a educação ambiental. A formação de uma 
nova consciência social, política e ecológica comprometida com a 
preservação das gerações futuras é uma urgência da nossa geração. Ela 
passa pelo reconhecimento da fragilidade da Terra, dos limites finitos 
dos recursos naturais, da nossa dependência do ar, da água, da luz, do 
calor e da afinidade com todas as formas de vida do planeta. A espécie 
humana deriva da terra e a ela está ligado o seu destino de 
sobrevivência. [Texto-base CFE 141,83] 
 
Domingo 
Meditação sobre a nossa responsabilidade pela Casa Comum  
 

Nossas igrejas também são responsáveis por motivar novas práticas no 
cuidado da Casa Comum. Tendo como tarefa de promover o Evangelho, 
uma forma é adotar práticas de cuidado com a criação. Nas atividades 
litúrgicas, nas reuniões e festas comunitárias devemos pensar em: 
evitar papel e materiais descartáveis, providenciar lixeiras, acabar o 
desperdício da energia e da água. [cf. Texto-base CFE 176] 
 
Os povos... são chamados a clamar, mobilizar-se, exigir – pacífica, mas 
tenazmente – a adopção urgente de medidas apropriadas. Peço-vos, 
em nome de Deus, que defendais a Mãe Terra. Por favor, cuidai bem da 
Mãe Terra. [Papa Francisco no Encontro dos Movimentos Populares na 
Bolívia, 2015].  
 
Rezemos pedindo a Nossa Senhora que o Espírito Santo nos mobilize 
para uma espiritualidade e educação ecológicas na família, na escola, 
na Igreja (catequese, encontros) maturando novos hábitos.  
 
Pai Nosso - Dez Ave-Marias - Glória ao Pai - Jaculatória ... 
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4o Mistério: A ASSUNÇÃO DE MARIA AO CÉU 

 
Contemplamos o encontro da Mãe com o Filho no Céu. Concebida sem 
pecado Virgem Santa merecedora de todas as graças. 
 
Quarta-feira 
Meditação sobre a nossa responsabilidade pela Casa Comum  
 

Maria vive, com Jesus, completamente transfigurada, e todas as 
criaturas cantam a sua beleza. É a Mulher «vestida de sol, com a lua 
debaixo dos pés e com uma coroa de doze estrelas na cabeça» (Ap 
12,1). Elevada ao céu, é Mãe e Rainha de toda a criação. No seu corpo 
glorificado, juntamente com Cristo ressuscitado, parte da criação 
alcançou toda a plenitude da sua beleza. Maria não só conserva no seu 
coração toda a vida de Jesus, que «guardava» cuidadosamente (cf. Lc 
2,51), mas agora compreende também o sentido de todas as coisas. Por 
isso, podemos pedir-Lhe que nos ajude a contemplar este mundo com 
um olhar mais sapiente. [Laudato si’ 241] 
 
Domingo 
Meditação sobre a nossa responsabilidade pela Casa Comum  
 

Deus, que nos chama a uma generosa entrega e a oferecer-Lhe tudo, 
também nos dá as forças e a luz de que necessitamos para prosseguir. 
No coração deste mundo, permanece presente o Senhor da vida que 
tanto nos ama. Não nos abandona, não nos deixa sozinhos, porque se 
uniu definitivamente à nossa terra e o seu amor sempre nos leva a 
encontrar novos caminhos. Que Ele seja louvado! [últimas palavras da 
Laudato si’ 245] 
 
Rezemos pedindo a Maria, Mãe e Rainha de toda a criação, a graça de 
nos unirmos ao seu Filho aqui na terra e depois no Céu. 
 
Pai Nosso - Dez Ave-Marias - Glória ao Pai - Jaculatória ... 
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5o Mistério: A COROAÇÃO DE MARIA COMO RAINHA DO CÉU  

 
Contemplamos a Rainha dos Anjos: Uma mulher vestida de Sol, sobre a 
cabeça uma coroa de estrelas e sobre os pés a lua. Contemplamos a 
Rainha da Terra, Rainha da Igreja intercessora poderosa junto a Jesus, 
tem poder de esmagar a cabeça do dragão infernal, na hora de nossa 
morte nos defenderá junto a Jesus, e a todos aqueles que por amor a 
ela e a seu filho forem fiéis na oração do Santo Rosário.  
 
Quarta-feira 
Meditação sobre a nossa responsabilidade pela Casa Comum  
 

O futuro da humanidade não está unicamente nas mãos dos grandes 
dirigentes, das grandes potências e das elites. Está fundamentalmente 
nas mãos dos povos; na sua capacidade de se organizarem e também 
nas suas mãos que regem, com humildade e convicção, este processo 
de mudança. Estou convosco. Digamos juntos do fundo do coração: 
nenhuma família sem teto, nenhum camponês sem terra, nenhum 
trabalhador sem direitos, nenhum povo sem soberania, nenhuma 
pessoa sem dignidade, nenhuma criança sem infância, nenhum jovem 
sem possibilidades, nenhum idoso sem uma veneranda velhice. [Papa 
Francisco no Encontro dos Movimentos Populares na Bolívia, 2015] 
 
Domingo 
Meditação sobre a nossa responsabilidade pela Casa Comum  
 

A Igreja, os seus filhos e filhas, fazem parte da identidade dos povos na 
América Latina. Identidade que alguns poderes, tanto aqui como 
noutros países, se empenham por apagar, talvez porque a nossa fé é 
revolucionária, porque a nossa fé desafia a tirania do ídolo dinheiro. 
[Papa Francisco no Encontro dos Movimentos Populares na Bolívia, 
2015].  
 
Rezemos pedindo a Nossa Senhora da Glória que Deus continue 
derrubando os poderosos de seus tronos e elevando os humildes. 
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Pai Nosso... 
 

Dez Ave-Marias (a cada Ave-Maria depositamos uma flor aos pés de 
Nossa Senhora)  
 
Glória ao Pai – Jaculatória... 
 
Nosso gesto concreto, glorioso – da glória  
 

Quarta-feira 
Organizar um pequeno mutirão de limpeza. Outra sugestão: Cultivar 
um cantinho verde na nossa casa, com flores, plantas, cheiro-verde e 
cebolinha.   
 

Domingo 
Postar mensagens nas redes sociais a respeito do nosso Terço pela 
Casa Comum. 
 

Bênção: O Senhor disse: “Passa no meio da cidade, no meio de 
Jerusalém, e marca com um Tau na testa os homens que gemem e 
suspiram por tantas abominações que nela se praticam” (Ez 9,4).  
(As pessoas se traçam mutuamente um T ou uma Cruz na testa.)                        
 
 
 

QUINTA-FEIRA 

 
MISTÉRIOS DA LUZ (Luminosos) 
 
Mensagem inicial: A Criação é um Evangelho, é a Boa Nova. A pessoa 
que descobre os mistérios de Deus na criação se encanta e louva. - 
Dizer ‘criação’ tem a ver com um projeto de amor de Deus, onde cada 
criatura tem um valor e um significado. [Laudato si’ 85,76]  
 
Canto inicial mariano (sugestão: Consagração a Nossa Senhora)  
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Dinâmica de acolhida: “Quando o coração está verdadeiramente 
aberto a uma comunhão universal, nada e ninguém fica excluído desta 
fraternidade” [Laudato si’ 92].  
Vamos olhar nos olhos da irmã, do irmão ao lado, abraça-los e desejar 
“paz e bem”!   
 
Credo – 3 Ave Marias pedindo fé, esperança e amor 
 
 
 
1o. Mistério – O BATISMO DE JESUS NO RIO JORDÃO  

 
“Nesses dias, Jesus chegou de Nazaré da Galileia, e foi batizado por 
João no rio Jordão. E do céu veio uma voz: ‘Tu és o meu Filho amado; 
em ti encontro o meu agrado’” (Mc 1,9.11). Contemplamos a atitude 
humilde que Ele nos mostra no caminho inicial da Salvação: a aceitação 
de Deus como nosso único Senhor. 
 
Meditação sobre a nossa responsabilidade pela Casa Comum  
 

Somos chamados e chamadas a refazer nossas relações sociais e 
ambientais seguindo a prática libertadora de Jesus de Nazaré. Nossas 
práticas cotidianas devem transmitir nossa opção radical, celebrada no 
Batismo, de superarmos todas as barreiras que nos dividem. Temos que 
cuidar do próximo por inteiro, percebendo nas necessidades de cada 
irmão e irmã o rosto de Cristo. - Pelo Batismo, somos chamados a viver 
como uma grande família, onde as discriminações e preconceitos sejam 
superados. [Texto-base CFE 148,149] 

 
Rezemos pedindo a Maria a graça de sermos discípulos e discípulas de 
Cristo que vivenciam o seu batismo defendendo a dignidade da vida. 
 
Pai Nosso - Dez Ave-Marias - Glória ao Pai - Jaculatória ... 
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2o Mistério: A AUTO-REVELAÇÃO DE JESUS NAS BODAS DE CANÁ  
 

Contemplemos o inicio dos sinais em Caná (cf. Jo 2,1-12), quando 
Cristo, transformando a água em vinho, abre à fé o coração dos 
discípulos graças à intervenção de Maria, a primeira que crê. 
 

Meditação sobre a nossa responsabilidade pela Casa Comum  
 

 Que posso fazer eu, recolhedor de papelão, catador de lixo, 
limpador, reciclador, frente a tantos problemas, se mal ganho para 
comer?  

 Que posso fazer eu, artesão, vendedor ambulante, trabalhador 
irregular, se não tenho sequer direitos?  

 

 Que posso fazer eu, camponesa, pescador que dificilmente consigo 
resistir à propagação das grandes corporações?  

 

 Que posso fazer eu, a partir da minha comunidade, do meu barraco 
quando sou diariamente discriminado e marginalizado?  

 

 Que pode fazer aquele estudante, aquele jovem, aquele militante, 
aquele missionário que atravessa as favelas e os paradeiros com o 
coração cheio de sonhos, mas quase sem nenhuma solução para os 
meus problemas?  

 

Vós, os mais humildes, os explorados, os pobres e excluídos, podeis e 
fazeis muito! Atrevo-me a dizer que o futuro da humanidade está, em 
grande medida, nas vossas mãos, na vossa capacidade de vos organizar 
e promover alternativas criativas na busca diária dos “3 T” - trabalho, 
teto, terra -, e também na vossa participação como protagonistas nos 
grandes processos de mudança nacionais, regionais e mundiais. Não se 
acanhem! [Papa Francisco no Encontro dos Movimentos Populares na 
Bolívia, 2015].  
 

Rezemos pedindo a Nossa Senhora de Nazaré para que Jesus 
transforme nossas fraquezas (água) em força (vinho). 
 
Pai Nosso - Dez Ave-Marias - Glória ao Pai - Jaculatória ... 
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3o Mistério: O ANÚNCIO DO REINO E O CONVITE À CONVERSÃO  

 
“Jesus voltou para a Galileia, pregando a Boa Notícia de Deus: ‘O tempo 
já se cumpriu, e o Reino de Deus está próximo. Convertam-se e 
acreditem na Boa Notícia’” (Mc 1,14-15). Contemplamos que o anúncio 
da Boa-Nova traz a esperança de um mundo melhor para todas as 
pessoas. 
 
Meditação sobre a nossa responsabilidade pela Casa Comum  
 

Jesus se revelou como alguém que busca a verdadeira justiça e que 
sofre com as injustiças. - A justiça aponta para a nossa relação com 
Deus e com o nosso próximo, com o meio ambiente e conosco mesmos. 
- O ser humano justo é aquele que acolhe esses relacionamentos e que 
zela por eles. Deus quer ver entre nós é a solidariedade incondicional 
com os pobres: “Eu tive fome e me destes de comer...estava precisando 
de um ambiente saudável e trabalhastes para cuidar da natureza que 
garante a minha vida”. [Texto-base CFE 145,134,146]  
 
Rezemos pedindo a Mãe de Deus para que nos convertamos 
defendendo a Mãe Terra. 
 
Pai Nosso - Dez Ave-Marias - Glória ao Pai - Jaculatória ... 
 
 
4o Mistério: A TRANSFIGURAÇÃO DE JESUS NO MONTE TABOR  

 
“Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago, e subiu à montanha para 
rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa 
ficou muito branca e brilhante” (Lc 9,28-29). Contemplamos como a 
glória de Deus reluz no rosto de Cristo mostrando a Sua verdadeira 
essência divina. Sua Luz nos orienta a escutá-Lo e segui-Lo vivendo com 
ele o momento doloroso da paixão, a fim de chegarmos à glória da 
ressurreição. 
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Meditação sobre a nossa responsabilidade pela Casa Comum  
 

Iniciativas individuais e práticas simples transfiguram a nossa pessoa 
dando um novo alento [Texto-base CFE 169,174]:  
 

 Como é o uso da água em sua casa? Existe algum hábito que você 
acha que poderia mudar: tomar banho, escovar os dentes, enxaguar 
a louça? 

 

 Você se incomoda quando vê um vazamento de água em sua rua? 
 

 Você apaga as luzes nos cômodos vazios? 
 

 Você desperdiça alimentos? 
 

 Qual o destino que você dá para aquele óleo de cozinha que não 
pode ser reutilizado? Deposita diretamente no ralo da pia ou 
procura acumular para depois reciclar? 

 

 Você tem cuidado com o lixo que produz? Há coleta regular de lixo? 
Descarte pilhas, remédios vencidos, embalagens de agrotóxicos e 
produtos eletrônicos de maneira adequada? 

 

 Vocês cobram providências das autoridades? 
 

 Existem cooperativas populares de reciclagem dos resíduos sólidos?  
 

 Estimula a conversa sobre o tema da água e dos esgotos com seus 
amigos e vizinhos?  

 
Pai Nosso - Dez Ave-Marias - Glória ao Pai - Jaculatória ... 
 
 
 
5o Mistério: A INSTITUIÇÃO DA EUCARISTIA 

 
Contemplamos como Jesus se faz alimento com o seu corpo e o seu 
sangue sob os sinais do pão e do vinho, testemunhando "até o 
extremo" o seu amor pela humanidade (Jo 13,1), por cuja salvação se 
oferecerá em sacrifício. 
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Louvemos a Deus que se une a nós na Eucaristia, em cada domingo: 
 

 O próprio Deus, feito homem, quer chegar de dentro, ao nosso 
íntimo através de um pedaço de matéria, chega ao ponto de fazer-
Se comer pela sua criatura. 

 

 A Eucaristia é um ato de amor, celebrada sobre o altar do mundo. 
Ela une o céu e a terra, abraça e penetra toda a criação [Laudato si’ 
236]. 

 

 O domingo, celebrado com a participação na Eucaristia, é nos 
oferecido como dia de cura das relações do ser humano com Deus, 
consigo mesmo, com os outros e com o mundo.  

 

 No domingo, a ação humana é preservada do ativismo vazio, da 
ganância desenfreada e da consciência que se isola buscando 
apenas o benefício pessoal.  

 

 O dia do descanso difunde a sua luz sobre a semana inteira e 
encoraja-nos a assumir o cuidado da natureza e dos pobres 
[Laudato si’ 237].  

 
Refrão: Alegres vamos à casa do Pai e na alegria cantar seu louvor! Em 
sua casa, somos felizes: Participamos da ceia do amor. 
 
Pai Nosso - Dez Ave-Marias - Glória ao Pai - Jaculatória ... 
 
Nosso gesto concreto, luminoso – da Luz:  
 

Agradecer a Deus antes e depois das refeições é uma atitude do 
coração! - Diz o papa Francisco: “Proponho aos crentes que retomem 
este hábito importante e o vivam profundamente. Este momento da 
bênção da mesa, embora muito breve, recorda-nos que a nossa vida 
depende de Deus, fortalece o nosso sentido de gratidão pelos dons da 
criação, dá graças por aqueles que com o seu trabalho fornecem estes 
bens, e reforça a solidariedade com os mais necessitados”. [Laudato si’ 
227] 
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Benção com aspersão de água [Texto-base CFE, p. 74] 
 

A bênção de Deus cuja justiça brota como fonte nos anime para 
construir um mundo mais justo.  
 

A bênção de Cristo, cujo tempo favorável é agora nos impulsione para 
ações em favor dos mais vulneráveis. 
 

A bênção do Espírito que sopra livre recriando a vida nos anime para o 
cuidado da criação e para o amor.  
 
Preparação de compromissos 
 
 O ser humano...foi criado para amar, no meio dos seus limites 

germinam inevitalmente gestos de generosidade, solidariedade e 
desvelo (solicitude) [Laudato si’ 58].  
 

 Ações comunitárias, quando exprimem um amor que se doa, 
podem transformar-se em experiências espirituais intensas 
[Laudato si’ 232]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se Deus quiser, no próximo ano, caso estivermos vivos e ainda não 
contemplamos a beleza “para além do sol” [LS 243],  

nos veremos aqui de novo e iremos contemplar novamente  
os mistérios da nossa Salvação! 
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