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Nenhuma pessoa 
sem terra!

Ofício Divino das Comunidades:



O que são as Semanas 
Sociais Brasileiras

 

As Semanas Sociais Brasileiras são convocadas pela 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
e mobilizadas pela Comissão Episcopal Pastoral 

para a Ação Sociotransformadora da CNBB. São proces-
sos construídos de forma coletiva, à luz da Doutrina Social 
da Igreja, com as Pastorais Sociais, Movimentos Popula-
res, Igrejas Cristãs, no diálogo inter-religioso, Associações, 
Sindicatos e Entidades de Ensino, na pluralidade cultural e 
étnica do Brasil num debate sociopolítico e socioambien-
tal, para uma atuação sociotransformadora.

Nesta 6ª edição da SSB – iniciada em 2020 e segue até 
2023 – o tema pautado é o “Mutirão pela Vida: por Terra, 
Teto e Trabalho”, com a proposta de construção do Pro-
jeto Popular “O Brasil que queremos: o Bem Viver dos Po-
vos”, a partir dos acúmulos das cinco edições anteriores.



“Somos feitos de matéria terrena, e 
os frutos da terra sustentam a nossa 
vida. Mas, como nos recorda o Livro 

do Génesis, não somos simplesmente 
“terrestres”: temos em nós também  

o sopro vital que vem de Deus  
(cf. Gn 2, 4-7). Portanto, vivemos na 

casa comum como uma família humana 
e na biodiversidade com as outras  

criaturas de Deus” 

Papa Francisco na Catequese por ocasião  

do 500ª Dia Mundial da Terra, 22 de abril de 2020
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NENHUMA  
PESSOA  
SEM  
TERRA!

CHEGADA - SILÊNCIO –  
ORAÇÃO PESSOAL

Deus nos salve Deus, Deus vos salve Deus
Deus salve a mãe terra, onde mora Deus. 
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ABERTURA
- Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar! (bis)
Vem, não demores mais, vem nos libertar! (bis)

- Venham, adoremos a nosso Senhor, (bis)
Ele é nossa alegria, Deus libertador! (bis)

- Quando as mãos se juntam, multiplica o pão! (bis)
Vem abençoa, ó Deus, nosso mutirão. (bis)

- Dá-nos com tua força sempre caminhar, (bis)
Na estrada da justiça vem nos confirmar. (bis)

- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória aos Deus bendito! (bis)

- Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (bis)
Povo da caminhada, povo em mutirão! (bis)

RECORDAÇÃO DA VIDA
Nesse caminho de oração e realização da 6ª Semana So-
cial Brasileira, e construção coletiva do Projeto Popular “O 
Brasil que queremos: o Bem Viver dos povos”, convidamos 
a recordar o direito à terra, como direito humano. Partilhe-
mos, neste momento, o nome de pessoas e suas histórias 
que são sinais de Deus na luta pelo direito à terra e o cui-
dado a com nossa Casa Comum.

Irmãos e irmãs, cantemos o desejo de terra para todos e 
todas. 
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Clique e acesse 
a música: 

https://www.youtube.com/watch?v=uHFroZ0XVOY


HINO – CANÇÃO DA TERRA
(Composição: Pedro Munhoz)

Tudo aconteceu num certo dia
Hora de ave Maria o universo vi gerar
No princípio o verbo se fez fogo
Nem atlas tinha o globo
Mas tinha nome o lugar
Era terra, terra

E fez, o criador, a natureza
Fez os campos e florestas
Fez os bichos, fez o mar
Fez por fim, então, a rebeldia
Que nos dá a garantia
Que nos leva a lutar
Pela terra, terra

Madre terra nossa esperança
Onde a vida dá seus frutos
O teu filho vem cantar
Ser e ter o sonho por inteiro
Ser sem-terra, ser guerreiro
Com a missão de semear
À terra, terra

Mas apesar de tudo isso
O latifúndio é feito um inço
Que precisa acabar
Romper as cercas da ignorância
Que produz a intolerância
Terra é de quem plantar
À terra, terra
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Clique e acesse 
a música: 

https://www.youtube.com/watch?v=3OIsEbOdc-s


SALMO 8 - VERSÃO POPULAR 
(Letra e música: Jocy Rodrigues | Interpretação:  

Coral Palestrina | Cantos Hinário Litúrgico da CNBB)

Cantemos o cuidado do Senhor para com toda nossa 
Casa Comum. Celebremos tanto amor na opção pela 
humanidade, pelos pequenos, pelos pobres. 

1. Teu nome, Senhor, é tão bonito
Tu moras no céu lá nas alturas.
Até criancinhas que ainda mamam
já sabem que vences o inimigo.

2. Olhando pro céu que tu fizeste,
eu vejo as estrelas, vejo a lua.
Entendo que o homem vale muito,
pois tudo pra ele Tu fizestes.

3. Menor um pouquinho do que os anjos,
mas cheio de glória e de valor.
De Ti recebeu poder e força,
de tudo vencer e dominar.

4. Os bois e as ovelhas dos currais,
e o gado que pasta pelo campo.
Os peixes do mar e os passarinhos,
e tudo o que corta o ar e as águas.

Não há ó gente, ó não, lugar como 
este do sertão
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Clique e acesse 
a música:
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https://www.youtube.com/watch?v=2RFp3wGIKPE


LEITURA BÍBLICA

Aclamação
(Agostinha Vieira de Melo)

Desça como a chuva a tua Palavra, 
Que se espalhe como orvalho,
Como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. Amém!

Clique e acesse a música  

Parábola do Semeador Lc 8, 4-15 

Reuniu-se grande multidão e aumentavam os que acorriam 
a ele de uma cidade após outra. Então lhes propôs uma pa-
rábola: Saiu o semeador a semear a semente. Ao semear, 
alguns grãos caíram junto ao caminho; foram pisados e os 
pássaros os comeram. Outros caíram sobre pedras; bro-
taram e secaram por falta de umidade. Outros caíram en-
tre os espinheiros e, ao crescer os espinheiros com eles, 
os sufocaram. Outros caíram em terra fértil e deram fruto 
centuplicado. Tendo dito isso, exclamou:

- Quem tem ouvidos, escute. Os discípulos perguntaram-
-lhe o sentido da parábola, e ele lhes respondeu:

- A vós é concedido conhecer os segredos do reinado de 
Deus; aos demais se fala em parábolas, para que vendo não 
vejam e ouvindo não ouçam. O sentido da parábola é o se-
guinte: a semente é a palavra de Deus. A que caiu junto do 
caminho são os que escutam; mas logo vem o Diabo e lhe 
arranca do coração a palavra, para que não creiam e não se 
salvem. A que caiu entre as pedras são os que, ao escutar, 
acolhem com alegria a palavra, mas não lançam raízes; es-
ses creem por um tempo, mas ao chegar a prova, desistem.
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JO 15,1-8

https://www.youtube.com/watch?v=q9xITDOJ3gU


A que caiu entre espinheiros são os que escutam: mas, 
com as preocupações, a riqueza e os prazeres da vida, vão 
se sufocando e não amadurecem. A que cai em terra fértil 
são os que com excelente disposição escutam a palavra, 
a retêm e dão fruto com perseverança. 

MEDITAÇÃO/SILÊNCIO/
PARTILHA
Neste momento, somos convidados (as) a repetir palavras 
ou versículos que mais nos tocaram durante a leitura do 
texto, fazendo uma ressonância comunitária. Se achar ne-
cessário pode fazer novamente a leitura do texto para que 
a comunidade possa mergulhar ainda mais na Palavra.

Após a ressonância pode-se perguntar: O que esse texto 
diz para mim hoje? Encontro alguma relação com o tema 
da Terra? (Momento da partilha).

PALAVRAS DO PAPA 
FRANCISCO

Hoje temos a oportunidade para renovar o nosso compromis-
so de amar a nossa Casa Comum e cuidar dela e dos mem-
bros mais frágeis de nossa família. Como a trágica pandemia 
de coronavírus está nos mostrando somente juntos e ajudan-
do os mais frágeis podemos vencer os desafios globais”

Somos feitos de matéria terrestre, e os frutos da terra sus-
tentam a nossa vida. Mas, como o livro do Gênesis nos re-
corda, não somos simplesmente ‘terrestres’: também car-
regamos em nós o sopro vital que vem de Deus. Portanto, 
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vivemos na Casa Comum como uma única família humana e 
na biodiversidade com as outras criaturas de Deus. Como 
imago Dei, somos chamados a cuidar e respeitar todas as 
criaturas e nutrir amor e compaixão por nossos irmãos e 
irmãs, especialmente os mais frágeis, imitando o amor de 
Deus por nós, manifestado em seu Filho Jesus.

Por causa do egoísmo, falhamos em nossa responsabilida-
de como guardiões e administradores da terra. ‘Basta olhar 
a realidade com sinceridade para ver que há uma grande 
deterioração de nossa Casa Comum. Nós a poluímos e de-
predamos, colocando em risco nossa própria vida. Por isso, 
vários movimentos internacionais e locais foram formados 
para despertar as consciências. 

Ainda será necessário que os nossos filhos saiam às ruas 
para nos ensinar o que é óbvio, ou seja, que não há futuro 
para nós se destruirmos o ambiente que nos sustenta.

Falhamos em proteger a terra, nossa casa-jardim, e em pro-
teger os nossos irmãos. Pecamos contra a terra, contra o 
nosso próximo e contra o Criador, o Pai Bom que provê a to-
dos e quer que vivamos juntos em comunhão e prosperidade.

Precisamos de uma nova maneira de olhar a nossa Casa 
comum. Ela não é um depósito de recursos a serem ex-
plorados. Para nós, fiéis, o mundo natural é o Evangelho da 
Criação, que expressa o poder criativo de Deus em plas-
mar a vida humana e em fazer o mundo existir junto com o 
que ele contém para sustentar a humanidade. A narração 
bíblica da criação termina assim: E Deus viu tudo o que ha-
via feito, e tudo era muito bom.

Somos chamados a redescobrir o sentido do respeito sa-
grado pela terra, porque não é apenas a nossa casa, mas 
também a casa de Deus. Daí vem a consciência em nós de 
estar numa terra sagrada!

Catequese do Papa Francisco, no dia 22 de abril de 2020, 
50º0 Dia Mundial da Terra.  
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GESTO CONCRETO /  
COMPROMISSO
Como compromisso que brota da oração, somos convi-
dados/as a partilhar e conhecer os trabalhos de grupos, 
pastorais e movimentos populares que lutam pelo direito 
a terra e prezam pelo cuidado na nossa Casa Comum. 

PRECES ESPONTÂNEAS
Irmãos e irmãs, rezando por terra, teto e trabalho para to-
dos apresentamos nossas preces a Deus dizendo juntos 
e juntas:

Senhor, escutai nossa prece. 

PAI-NOSSO 

ORAÇÃO 
(Francys Silvestrini Adão, sj)

Bondoso e fecundo Agricultor, quanta paciência Tu tens 
com meus processos de crescimento.

Não temes meus galhos tortos

12

9

11

10

Nenhuma pessoa sem terra! 12



Não julgas meus cachos verdes

Não realizas cortes precipitados

Tu Te aproximas de mim com zelo, 

Colhes o que já sou capaz de dar

Limpas as marcas dos meus excessos

Podas tão somente o necessário para canalizar minhas 
forças

Livra-me do risco de ser uma folhagem ressecada, um 
ramo estéril, um enxerto daninho em Tua amada Videira

Em resposta ao Teu cuidado, que eu dê muitos frutos, 

Que eles sejam doces, belos, nutritivos, dignos da Seiva da 
Vida que me foi transmitida gratuitamente por amor

Amém.

BENÇÃO
Que a terra abra caminhos sempre à frente dos teus pas-
sos. E que o vento sopre suave sobre os teus ombros. Que 
o sol brilhe sempre cálido e fraterno no teu rosto. Que a 
chuva caia suave em teus campos.  E até que nos tornemos 
a encontrar. Deus nos guarde no calor do seu abraço. E até 
que nos tornemos a encontrar. Deus nos guarde, Deus nos 
guarde em seu abraço. Amém! Axé! Awerê! Aleluia!
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SAIDEIRA
À Mãe Terra

A Terra é nossa Mãe, devemos cuidar dela,
A Terra é nossa Mãe, devemos cuidar dela.
Unidos, é assim que somos um!
Unidos, é assim que somos um!

O Solo é sagrado, e sobre Ele eu ando,
O Solo é sagrado, e sobre Ele eu ando.

Unidos, é assim que somos um!
Unidos, é assim que somos um!

A Terra é Nossa Mãe, e cuidará de Nós,
A Terra é Nossa Mãe, e cuidará de Nós.

Unidos, é assim que somos um!
Unidos, é assim que somos um!

The Earth is our mother, we must take care of her. 
The Earth is our mother, we must take care of her. 

Hey yanna ho yanna hey yan yan.
Hey yanna ho yanna hey yan yan.

Her sacred ground we walk upon, with every step we take.
Her sacred ground we walk upon, with every step we take.

Hey yanna ho yanna hey yan yan.
Hey yanna ho yanna hey yan yan.

The earth is our mother, she will take care of us.
The earth is our mother, she will take care of us.

Hey yanna ho yanna hey yan yan.
Hey yanna ho yanna hey yan yan.

(Voz e violão: Jayanti Beija-Flor | Tambor Cherokee: Angelo Apenas)

Clique e acesse a música 
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https://www.youtube.com/watch?v=gM2jfOqz430


Afoxé do Mutirão
(Letra e música: Dom José Valdeci Mendes)

Refrão: Ilê ilê ilê, em mutirão construindo o bem viver (bis)

1. Terra e território que é para todos morar, buscando o bem 
viver para vida prosperar! 
O território é vida, então vamos afirmar!
Convido negro e nativo pra luta não fracassar. 
Eu falei pra você!

Teto espaço sagrado para todos habitar, o lugar de aconche-
go para juntos festejar!
Povo da periferia, vamos nos organizar!
Para ter um lugar digno e alegria de morar.
Agora eu quero ver!

Trabalho é dignidade por isso vamos lutar, no campo e na ci-
dade os direitos conquistar! 
O trabalho é dom de Deus, Com coragem vamos lá!
Resistindo e construindo para este Brasil mudar.
Esperançar e crê!

Ilê ilê ilê, em mutirão construindo o bem viver (bis)
Eu falei pra você!
Agora eu quero ver!
Esperançar e crê!

Clique e acesse a música 
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https://www.youtube.com/watch?v=ugBXj6rfSmk


Levante Popular
(Letra e música: Antônio Baiano)
 
Como é que pode ver crianças sem escola
Ver brasileiros sem ter casa pra morar
Ruas e pontes sendo feito moradias
Quem deveria proteger quer explorar!
 
Tem camponês que não tem acesso à terra
Mas não se cansa luta por cidadania
Índios e negros compartilham a mesma sina
Derramam o sangue pelo dom que Deus lhes deu
 
Refrão
Chegou a hora, venha pra cá
Vamos fazer o levante popular
Campo e cidade, em união
Semente, sonho, projeto, reconstrução (bis)
 
Chegou a hora, venha pra cá
Para fazer o levante popular
Campo e cidade, em união
Semente, sonho, projeto, reconstrução (bis) 
Junte as bandeiras dos direitos, por justiça
Campo e cidade juntos por democracia
Buscando ética muito mais que aparência
O meu partido é um Brasil, independência!
Chegou a hora do levante popular
Este é o momento de fazer reconstrução
Mulher e homem se juntando à grande marcha
Cidadania, autonomia da Nação!
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Refrão
Chegou a hora, venha pra cá
Vamos fazer o levante popular
Campo e cidade, em união
Semente, sonho, projeto, reconstrução (bis)
 
Chegou a hora, venha pra cá
Para fazer o levante popular
Campo e cidade, em união
Semente, sonho, projeto, reconstrução (bis)

Clique e acesse a música 
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https://www.youtube.com/watch?v=x5KoP9SaA5E
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