Irmãs e irmãos,
Paz e Bem!
Sabemos que dia 22 de março, próximo domingo, é o Dia Mundial da Água e conscientes da
importância de discutirmos e aprendermos mais sobre esse tema trazemos como proposta um encontro e
algumas ideias para um gesto concreto a serem realizados do dia 22 até o dia 29 do corrente mês em
nossas fraternidades locais.
O nosso Pai Seráfico, São Francisco de Assis, bem exaltou a importância deste bem tão precioso
da criação divina em seu Cântico das Criaturas: “Louvado sejas, ó meu Senhor, pela irmã Água, que é tão
útil e humilde, e preciosa e casta.” Sejamos imitadores do nosso amado santo no zelo e no compromisso
em proteger e cuidar do que é obra do Deus Altíssimo.
Pedimos que os gestos concretos realizados pelas fraternidades locais sejam divulgados nas redes
sociais com as hashtags #JUFRASE #ÁGUAÉVIDA, podem ser fotos, vídeos, cartazes, peças teatrais,
jograis, debates, passeatas, enfim... Tudo o que a criatividade permitir! Mas lembrem-se de registrar e
postar tudo o que fizerem e com as hashtags, claro!
Mãos à obra, irmãos! Sirvamos com alegria!

Fraternalmente,

Rebecca Nascimento de Oliveira
Secretária Regional de DHJUPIC – NE B2

Tema:
ÁGUA, FONTE DE VIDA!
Preparação do Ambiente: Bíblia, Imagem de São Francisco,
Vasilha com água, Vasilha com Terra, Planta, Imagem de São
Francisco, Fotos, Notícias ou Imagens sobre a água.
CANTO DE ENTRADA
Cântico das Criaturas (Zé Vicente)
Louvado sejas, ó, meu Senhor
pelo irmão fogo e seu calor
Clareia a noite robusto e forte
Belo e alegre, bendita sorte
Sejas louvado pela irmã terra
Mãe que sustenta e nos governa
Todos os frutos, nos da o pao
Com flores e ervas sorri o chao

Onipotente e bom Senhor
A ti a honra, glória e louvor!
Todas as bênçãos de ti nos vêm
E todo o povo te diz: amém!
1 - Louvado sejas nas criaturas
Primeiro o sol, lá nas alturas
Clareia o dia, grande esplendor
Radiante imagem de ti, Senhor
Louvado sejas pela irmã lua
No céu criaste, é obra tua
Pelas estrelas, claras e belas
Tu és a fonte do brilho delas
Louvado sejas pelo irmão vento
E pelas nuvens, o ar e o tempo
E pela chuva que cai no chão
Nos dá sustento, Deus da criação

3 - Louvado sejas, meu bom Senhor
Pelas pessoas que em teu amor
Perdoam e sofrem tribulação
Felicidade em ti encontrarão
Louvado sejas pela irmã morte
Que vem a todos, ao fraco e ao forte
Feliz aquele que te amar
A morte eterna não o matará
Bem aventurado quem guarda a paz
Pois o altíssimo o satisfaz
Vamos louvar e agradecer
Com humildade ao Senhor bendizer.

2 - Louvado sejas, meu bom Senhor
Pela irmã água e seu valor
Preciosa e casta, humilde e boa
Se corre, um canto a ti entoa

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=z6u7ebQ3k2E
Animador: Cantemos ou digamos juntos, mais uma vez: “Louvado sejas, meu bom Senhor, pela irmã água e seu valor.
Preciosa e casta, humilde e boa, se corre um canto a Ti entoa.”
Leitor 2: Certamente a água é uma das mais preciosas criações divinas! Ela está em todos os lugares e quase tudo no
mundo depende dela para existir: em média 70% do corpo humano é composto de água, o planeta terra é também
constituído por 70% de água.
Leitor 3: Podemos sobreviver no máximo 5 dias sem água, se não regarmos uma planta em poucos dias ela murcha.
Precisamos da água para lavar, hidratar e até para gerar energia elétrica. Definitivamente, a água é importante!

Animador: Hora de conversar! Irmãos organizam-se em dois grupos e atenção no debate:
Grupo 1: Você tem feito alguma coisa para cuidar deste
bem tão precioso? Quais atitudes posso ter que auxiliem
na preservação da água?

Grupo 2: Você tem feito alguma coisa para cuidar deste
bem tão precioso? Quais atitudes posso ter que
prejudiquem a preservação da água?

(MOMENTO DE PARTILHA NOS SUBGRUPOS)

Animador: Hora da dinâmica! Os irmãos do grupo 1 devem fazer mímicas para que os irmãos do grupo 2 adivinhem
quais atitudes podemos ter para preservar a água. Depois é a vez do grupo 2, os irmãos desse grupo devem fazer mímicas
sobre as ações que prejudicam a preservação da água em nosso dia – a – dia para que os irmãos do grupo 1 adivinhem.
(MOMENTO DE PARTILHA NO GRUPO)
Leitor 4: Precisamos refletir sobre a importância da água como fonte da vida! A água é bastante presente também na
vida da Igreja: no batismo somos aspergidos com água e nos tornamos cristãos, nas bênçãos e celebrações a água é sinal
de graça e perdão divinos. O Espírito Santo de Deus é representado como água que vem a impulsionar e mover a vida de
cada cristão. Cristo nos lava das nossas culpas através do gesto de aspersão da assembleia pelo sacerdote. Para
entendermos um pouco mais ouçamos o que diz o Santo Evangelho.
ACLAMAÇÃO
Eu vim para escutar Tua Palavra, Tua Palavra, Tua Palavra de Amor.
Eu quero entender melhor Tua Palavra, Tua Palavra, Tua Palavra de Amor.
(ou outro adequado para a ocasião)
Evangelho: João 4, 1-15 - (Partilha do Evangelho)
Animador: Ouvimos no Evangelho, do próprio Jesus, que se bebemos da água viva que é Ele não teremos mais sede!
Saibamos beber e dar de beber da fonte da água viva que é Nosso Senhor, saibamos também abrir nossos corações e
mentes para cuidarmos da água que necessitamos para viver neste mundo.
Leitor 5: É muito importante dizer: a culpa não é só nossa! Você já parou pra pensar em quantos litros de água as
grandes empresas desperdiçam? E os governos, será que tratam a água como deve ser tratada?
Leitor 6: Temos muitos exemplos claros de descaso dos poderosos com a questão da água: transposição do Rio São
Francisco, depósito de esgotos em rios e mares, poluição de fontes e nascentes, desvio de curso de água do povo para
grandes propriedades, ausência de esgotamento sanitário adequado, dentre outros problemas que tomamos conhecimento
e não são nossa culpa. Como franciscanos que somos precisamos estar atentos a esses cuidados e denunciarmos o
descaso das grandes empresas e dos governos.
Leitor 7: Não podemos ficar parados diante das urgentes necessidades do nosso mundo. O nosso país enfrenta uma série
crise no abastecimento de água sejamos responsáveis em fazer nosso papel, fiscalizar e denunciar o que é papel do
município, do estado e do país. Sejamos defensores da água: este bem que é de todos.

Animador: Depois de tantas informações e discussões sobre a questão da água é importante AGIR! Propomos aqui
alguns gestos concretos que esta fraternidade pode realizar em sua comunidade, os irmãos e irmãs podem pensar em
outras formas de conscientizar as pessoas mais próximas, lembrando de divulgar nas redes sociais com fotos ou vídeos e
as hashtags #JUFRASE #ÁGUAÉVIDA.
GESTO CONCRETO
- Criar cartazes sobre os problemas que a comunidade enfrenta quanto à água e organizar uma passeata pelo bairro;
- Organizar um debate na paróquia com a participação de todos os grupos, movimentos e pastorais quanto à Preservação
da Água como Fonte de Vida;
- Montar e distribuir panfletos na comunidade sobre a preservação da água e o que podemos fazer para tal em nosso diaa-dia.
Animador: Para terminarmos o nosso encontro e iniciarmos a nossa missão rezemos juntos a Oração da Colaboração,
página 580, número 6 do Devocionário Franciscano.

ORAÇÃO DA COLABORAÇÃO
“Não é fácil colaborar, ó Deus, Criador da comunidade humana. Já que pedes que vivamos e trabalhemos juntos,
aumentai em nós o espírito de colaboração. Não permitais que fiquemos calados, no puro cumprimento do nosso dever.
Faze-nos considerar nosso trabalho como uma cooperação ao bem da humanidade, na qual nossos esforços estão
associados aos outros. Exclui da nossa conduta todo espírito de rivalidade, toda inveja, toda tentativa de suplantar os
outros. Ensina- nos a respeitar a personalidade alheia e não querer plasmá-la conforme nossas exigências. Inspira-nos a
mentalidade magnânima, faze-nos felizes de poder ajudar os outros, de colaborar para o bom êxito deles, mesmo que
tenhamos que permanecer na sombra. Concede às nossas almas uma compreensão profunda, uma estima recíproca,
sincera, cheia de benevolência cristã. Dá-nos a força de te oferecer todos os sacrifícios que forem exigidos para salvar o
amor fraterno, todas as renúncias que qualquer forma de colaboração traz consigo.”
Ajudai-nos, Senhor, a cuidar da água que é fonte da vida humana e terrestre, maravilhosa criação de Tuas mãos! Amém!
CANTO FINAL E ABRAÇO DA PAZ
Planeta Água (Guilherme Arantes) – Ou outro apropriado
Água que nasce na fonte serena do mundo
E que abre um profundo grotão
Água que faz inocente riacho
E deságua na corrente do ribeirão

São as mesmas águas que encharcam o chão
E sempre voltam humildes
Pro fundo da terra
Pro fundo da terra

Águas escuras dos rios
Que levam a fertilidade ao sertão
Águas que banham aldeias
E matam a sede da população

Terra! Planeta Água
Terra! Planeta Água
Terra! Planeta Água

Águas que caem das pedras
No véu das cascatas, ronco de trovão
E depois dormem tranquilas
No leito dos lagos
No leito dos lagos
Água dos igarapés
Onde Iara, a mãe d'água
É misteriosa canção
Água que o sol evapora
Pro céu vai embora
Virar nuvens de algodão
Gotas de água da chuva
Alegre arco-íris sobre a plantação
Gotas de água da chuva
Tão tristes, são lágrimas na inundação

Água que nasce na fonte serena do mundo
E que abre um profundo grotão
Água que faz inocente riacho
E deságua na corrente do ribeirão
Águas escuras dos rios
Que levam a fertilidade ao sertão
Águas que banham aldeias
E matam a sede da população
Águas que movem moinhos
São as mesmas águas que encharcam o chão
E sempre voltam humildes
Pro fundo da terra
Pro fundo da terra
Terra! Planeta Água
Terra! Planeta Água
Terra! Planeta Água

Águas que movem moinhos
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=j7CzrqfIHgk

