


- 2 - O Bem Viver, no campo e na cidade

43ª ROMARIA DA TERRA

O BEM VIVER, NO CAMPO E NA CIDADE
“Dá-me de beber” (Jo 4,7)

A Diocese de Cruz Alta, juntamente com a CPT RS, tem a alegria de 
acolher a todos vocês, romeiros e romeiras para a 43ª Romaria da Terra, no 
dia 25 de fevereiro de 2020, em Mormaço – RS. É a terceira vez que nossa 
Diocese acolhe, com alegria, a Romaria (1987 e 1999), pois temos consciência 
de que é uma expressão concreta daquela opção cristológica que a Igreja faz 
de estar próxima dos pobres. A Romaria, com toda sua caminhada preparatória, 
é tempo de aprofundar o tema, de celebrarmos juntos e de fortalecermos nossa 
esperança de um mundo justo e fraterno. De fato, como Povo de Deus somos 
romeiros, caminhamos juntos para nos fortalecermos e, nestes tempos difíceis, 
nunca desanimarmos do projeto de Deus manifestado em Jesus Cristo, do “bem 
viver” para todos os seus filhos e filhas. 

Em primeiro lugar, o bem viver é uma atitude conscientemente pensada, 
de cuidado com o meio ambiente e o ser humano, sobretudo os empobrecidos. 
O ser humano, que não é dono, mas administrador da criação, é convidado a 
viver em harmonia com toda criação, superando a ânsia da instrumentalização 
da natureza. Esta antropologia é insustentável, já sabemos! Com nossos 
agricultores e povo das cidades, queremos refletir sobre as agressões que são 
infligidas ao meio ambiente e, consequentemente, aos mais pobres; aprofundar 
as causas deste modo de se relacionar com a terra e os irmãos e irmãs; incentivar 
a agricultura familiar como um caminho para uma vida saudável; cultivar uma 
espiritualidade ecológica baseada na simplicidade de vida; educar-se para um 
outro estilo de vida, menos consumista e mais feliz.

Mas, sobretudo, a Romaria é tempo de afirmação de propostas. Queremos 
que seja propositiva. Temos caminhos promissores para construirmos uma 
“ecologia integral” (Papa Francisco), baseados na Palavra de Deus e na Doutrina 
Social da Igreja.  

Claro, o mais importante da Romaria é preparar-se. Por isso, nosso 
convite é que todos possamos ler, conversar, aprofundar os temas presentes 
neste livrinho. Somos muito gratos a todos que souberam partilhar seus 
conhecimentos. 

Enfim, como romeiros reafirmamos: “Não deixemos que nos roubem a 
esperança” (Papa Francisco).

Dom Adelar Baruffi
Bispo Diocesano de Cruz Alta



O Bem Viver, no campo e na cidade - 3 -

43ª ROMARIA DA TERRA

1 - HISTÓRIA DA CIDADE DE MORMAÇO

O Município de 
Mormaço possui uma 
área de 146,34 km² e 
sua população de 2.968 
habitantes (IBGE/2016). 
Distante cerca de 245 
km de Porto Alegre.  Os 
habitantes se chamam 
mormacenses. Situado 
no Alto da Serra do 
Botucaraí, vizinho dos 
municípios de Victor 
Graeff, Espumoso e Tio Hugo, Mormaço se situa a 24 km a Norte-Oeste 
de Soledade a maior cidade nos arredores.

A história de Mormaço remonta ao ano de 1900. Famílias de 
diversas etnias se fixaram gradativamente no município, que até então era 
pertencente à Soledade.

Composto, sobretudo por descendentes de italianos e de alemães, 
Mormaço é um município com belezas naturais, como o Rio Espraiado 
com suas ilhas e cachoeiras, e que foi batizado com esse nome por causa 
do tempo quente e úmido, pelo intenso calor provocado pelo sol em época 
de frio.

Origem do nome da cidade
Inicialmente, o local foi chamado de “Mundo Novo do Jacuí”, mais 

tarde, devido ao forte calor provocado pelo sol no meio da mata fechada e, 
em época de frio, pelo vapor que se elevava do degelo das geadas, a esse 
fenômeno, deu-se o nome de MORMAÇO.

Haviam aqueles que chamavam de “Serra do Mormaço”, mas 
preponderou apenas o último nome, até os dias atuais.

Foto: cidade de Mormaço, Pe. Tiago Megier.

Pe. Tiago Megier
Pároco N. Sra. Navegantes, Mormaço
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Processo de emancipação
A emancipação de Mormaço ocorreu no dia 20 de março de 1992, 

com a assinatura da lei estadual número 9.616 que dispõe sobre a criação do 
município. O processo se deu a partir da iniciativa de líderes comunitários 
que formaram uma comissão de emancipação e lutaram pela criação do 
município.

A fé e religiosidade são traços marcantes de nosso povo. Há 93 anos 
realiza-se a Festa de Senhora dos Navegantes, Padroeira do Município. 
Esta acontece no dia 02 de fevereiro de 2020, na sua 94ª edição.

 
Parque municipal Wonio Koenig
Com 111.208,00 m² o local possui estrutura adequada para realização 

de eventos, com ampla área verde às margens do Rio Espraiado e da VRS-
854, entrada da sede do Município de Mormaço. Possui uma infraestrutura 
para acolhimento de visitantes, incluindo eventos esportivos, campeiros, 
turísticos e ecológicos. Também possui uma área verde que dá acesso ao 
rio espraiado. Toda a área do parque está dotada de estrutura de energia 
elétrica e água potável. 

Foto: parque municipal de Mormaço, Pe. Tiago Megier.
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2 - AS ROMARIAS DA TERRA NO RS: 
UMA BREVE MEMÓRIA!

“Romaria da Terra faz o povo reunir, 
numa luta sem guerra, nós lutaremos por ti”. 

O percurso de 43 anos de Romarias da Terra vai desde o período da 
ditadura militar, onde eram suprimidos os direitos de liberdade e o estado 
de direito, até os tempos atuais, onde se quer suprimir direitos históricos, 
conquistas trabalhistas e previdenciárias e nada de muitos avanços na 
questão da Reforma Agrária. 

Mesmo assim, o Povo de Deus se reúne, insurge-se às armas, aos 
tanques, aos golpes. O grito e o clamor de Sepé Tiaraju sempre ecoaram 
e ecoarão pelo Rio Grande, não como um “mito”, nem como uma lenda, 
mas como um mártir coletivo, um santo, com toda a causa e a luta dos 
povos oprimidos. 

Somos a memória, a rebeldia, a profecia... DA TERRA SEM 
MALES! Somos o grito de todos os mártires da TERRA, da MORADIA, 
do TRABALHO DIGNO, do SALÁRIO JUSTO, da ECOLOGIA, 
da AGROECOLOGIA, das SEMENTES CRIOULAS, dos JOVENS 
SILENCIADOS...  

Foto: 32ª RT, Sapucaia do Sul, 24/02/2009.

Wilson Dallagnol – Frei Capuchinho 
e da Colegiada da CPT/RS
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Nosso santuário 
está onde o Povo de Deus 
clama por justiça, onde 
as iniciativas populares 
geram vida, onde as 
causas são comuns, onde 
a vida é comunitária e 
cooperativa. E nossas 
causas são muitas! 
Somos rebeldes contra 
todas as cercas da 
injustiça e da supressão 
de direitos. 

Foto: 34ª RT, Candiota, 08/03/2011.

“Queremos terra na terra, já temos terra no céu!” Eis os nossos 
santuários dos 43 anos de Romarias Terra no RS: 
A causa indígena: 
O Santuário de São Sepé Tiaraju – 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 12ª, 15ª e 39ª
A causa agrária: 
O Santuário de Rose - 5ª, 9ª, 17ª, 25ª, 29ª, 34ª, 37ª e 40ª
A causa da juventude camponesa: 
O santuário de Elton Brum da Silva - 8ª e 31ª
A causa dos atingidos pelas barragens: 
O santuário de Nicinha – 6ª e 10ª 
A causa quilombola: 
O santuário de Zumbi dos Palmares – 11ª e 33ª
A causa urbana: 
O santuário do Santo Operário – 7ª
A causa da agricultura familiar: 
O santuário de Margarida Alves - 13ª, 14ª, 16ª, 18ª, 19ª, 21ª, 22ª, 23ª, 24ª, 
28ª, 35ª e 38ª e 42ª
A causa da mulher camponesa: 
O Santuário do Movimento de Mulheres Camponesas - 41ª
A causa ecológica: 
O santuário de Chico Mendes – 20ª, 26ª, 27ª, 30ª, 32ª e 36ª
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CONQUISTAS DOS 43 ANOS DE ROMARIAS DA TERRA:
1. Fortalecimento da luta pela Reforma Agrária e permanência na 

terra
2. Contribuição na organização e fortalecimento dos movimentos 

sociais populares do campo: MST, MPA, MAB, MMC
3. Criação de uma nova consciência eclesial – a Igreja dos pobres 
4. Resgate da consciência bíblica da posse e uso da terra – o ano 

jubilar e o ano sabático
5. Incentivo à Agricultura Familiar, Associativa e Cooperativa
6. Construção da visão positiva da cultura camponesa (“ser colono, 

camponês”)
7. Formação da consciência ecológica e do cuidado com a Casa 

Comum
8. Estímulo à produção de alimentos saudáveis e agroecológicos
9. Formação da consciência crítica e adoção de metodologias 

libertadoras de ação
10. Celebração da vida, da libertação e do Deus que ouve o clamor 

de seu Povo
11. Resgate das práticas comunitárias e das sementes crioulas
12. Fortalecimento da luta das mulheres camponesas e seu 

protagonismo na Igreja e na sociedade.

Foto: 36ª RT, Bento Gonçalves, 12/02/2013.
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HISTÓRICO DAS ROMARIAS 
RT
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª
9ª

10ª
11ª
12ª
13ª
14ª
15ª
16ª
17ª
18ª
19ª
20ª
21ª
22ª
23ª
24ª
25ª
26ª
27ª
28ª
29ª
30ª
31ª
32ª
33ª
34ª
35ª
36ª
37ª

38ª

39ª
40ª
41ª
42ª

43ª

Data
07/02/78
27/02/79
19/02/80
03/03/81
23/02/82
15/02/83
06/03/84
19/02/85
11/02/86
03/03/87
16/02/88
07/02/89
27/02/90
12/02/91
03/03/92
23/02/93
15/02/94
28/02/95
20/02/96
11/02/97
24/02/98
16/02/99
07/03/00
27/02/01
12/02/02
04/03/03
24/02/04
08/02/05
28/02/06
20/02/07
05/02/08
24/02/09
16/02/10
08/03/11
21/02/12
12/02/13
04/03/14

17/02/15

09/02/16
28/02/17
28/02/18
05/03/19

25/02/20

Local
Caiboaté - São Gabriel
Vila Tiarajú - São Gabriel
Vila Tiarajú - São Gabriel
São Miguel das Missões
Encruzilhada Natalino
Carlos Gomes
V. Santo Operário - Canoas
Tenente Portela
Fazenda Annoni - Sarandi
Itaíba - Ibirubá
Pelotas
Caiboté
Erveiras
Ibiraiaras
Hulha Negra
Constantina
Santo Antônio das Missões
Caravágio, Getúlio Vargas
Santa Rosa
São Roque, Antônio Prado
Ivorá
Assentamento Ceres, Jóia
Casca
Jaboticaba
Bom Conselho, Sananduva
Faxinal - Canguçú
Entre Rios do Sul
Cruzeiro do Sul
Lagoa Bonita do Sul
São Francisco de Assis
Três Passos
Sapucaia do Sul
Santa Maria
Assent. Roça Nova, Candiota
Santo Cristo 
Bento Gonçalves
Assent. Lagoa do Junco, 
Tapes
David Canabarro

São Gabriel
Fazenda Annoni, Pontão
Mampituba
Assentamento Conquista da 
Luta, Itacurubi
Mormaço

Romeiros
400
3.000
5.000
12.000
33.000
40.000
50.000
70.000
60.000
35.000
20.000
60.000
40.000
35.000
25.000
35.000
20.000
38.000
31.000
28.000
25.000
26.000
30.000
31.000
31.000
20.000
25.000
20.000
15.000
15.000
15.000
15.000
12.500
12.000
15.000
12.000
9.000

8.000

10.000
10.000
8.000
8.000

Tema
A salvação do índio está na consciência do branco
Justiça para todos - vamos salvar a Mãe Terra
Alto lá, esta terra tem dono!
Saúde para todos
Povo unido jamais será vencido
Água para a vida, não para a morte
Terra e trabalho para que todos tenham vida
Os jovens e os Sem Terra em busca de pão e vida
Terra de Deus, terra de irmãos
Terra repartida, vida garantida
Ouvi o clamor deste povo
Terra repartida, vida garantida
Povo que luta defende a vida
Das mãos do trabalhador, vida, luta e dignidade
Terra cultivada, caminho para a vida
Organizando produção, semeamos libertação
Na solidariedade fazemos nossa a integração
Terra e organização, menos fome na população
Povo organizado constrói um novo Estado
Vida na terra, terra da vida
Agric. familiar: resistência e alternativa para o Brasil
Agric. familiar: trabalho, organização e conquista
Agric. familiar: esperança, luta e desenvolvimento
Agric. familiar: cooperação, vida e justiça social
Jubileu de fé na luta por uma Terra Sem Males 
Terra - água - alimento para a vida
Água viva - vida na terra
Nossas sementes, nossas raízes, nossa vida
A função social da propriedade
Preservar terra e água: garantia de vida
Juventude: luta e resistência em defesa da vida
Água - sangue da Terra
Quilombos: terra, trabalho e inclusão
Do clamor da terra, a esperança da vida
Agric. Familiar Camponesa: vida com saúde 
Terra, vida e cidadania
Reforma Agrária, cooperação e agroecologia

Sucessão rural familiar, políticas públicas e
 sustentabilidade social
Cuidar da terra, casa comum
Terra de Deus, terra de irmãos
Mulheres Terra - resistência, cuidado e diversidade
Alimentação Saudável - identidade, resistência e 
direito
O Bem Viver no campo e na cidade
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3 - AS AMEAÇAS AO BEM VIVER

3.1 - Ameaças às Comunidades

Caminho da desgraça: 
Há muitas ameaças ao Bem Viver em nossas comunidades: 

fechamento de escolas rurais, desestímulo aos jovens permanecer no 
campo, individualismo e divisão, brigas entre vizinhos provocadas por 
interesses de quem não é da comunidade e quer se aproveitar do povo. 
Também nota-se esfriamento da fé cristã, da solidariedade, da amizade e 
das visitas gratuitas entre as pessoas e os vizinhos.  

Frei Sérgio Gorgen
Assessor Movimentos Sociais e agente da CPT.

Caminho da esperança: 

Fortalecer as co-
munidades do interior, a 
solidariedade, a união, a 
amizade e o bem querer. 
Visitar-se, confraternizar, 
celebrar, fazer filó, alegria 
de viver e conviver.

3.2 - Ameaças à saúde do povo 
Caminho da desgraça: grandes cortes no orçamento da saúde, 

desmonte do SUS e do programa “Mais Médicos” com  falta de atendimento 
adequado, doenças provocadas por stress e comida envenenada, intoxicação 
por medicamentos, agrotóxicos, epidemias no interior provocadas por 
venenos agrícolas, má alimentação, dívidas, crise econômica, falta de 
apoio do governo, câncer, alergias, depressão, desgaste de ossos, diabete, 
colesterol e pressão alta.

Foto: 34ª RT, Tapes, 04/03/2014.
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Caminho da esperança: cuidar da saúde das pessoas, saúde 
preventiva, uso de plantas medicinais e homeopatia, alimentação variada 
e saudável, lutar por atendimento médico de qualidade, alegria de viver 
em família e comunidade, lutar por causas justas que dão sentido à vida.

3.3 - Exploração dos agricultores e das agricultoras

Caminho da desgraça: 
cada vez mais as multinacio-
nais dominam a agricultura e 
exploram os pequenos agri-
cultores, vendendo venenos e 
insumos e comprando a pro-
dução. São elas que lucram 
e sugam o suor e o trabalho 
do povo. Os bancos também, 
cada vez mais, são os ladrões 
do trabalho do povo, ganhan-
do dinheiro sem trabalho.

Caminho da esperança: organizar-se e lutar é o caminho para 
construir uma sociedade sem exploração. 

3.4 - Mentiras, notícias falsas e enganação do povo

Caminho da desgraça: políticos mentirosos roubam as esperanças 
do povo. Os grandes meios de comunicação mentem e iludem, enquanto 
as empresas multinacionais e bancos roubam as riquezas do Brasil, o 
petróleo, os minerais, a Amazônia, a biodiversidade, as plantas medicinais. 

Caminho da esperança: fortalecer a consciência crítica do povo 
para não se deixar enganar por mentiras, fake news, boatos, manipulação 
da religião. Fortalecer os meios de comunicação populares, lutar por 
Reforma Política e do Judiciário.

Foto: www.contraosagrotoxicos.org.
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3.5 - Concentração da terra, agronegócio, agricultura envenenada  
e desigualdade social

Foto: 35ª Romaria da Terra, 21/02/12

Caminho da 
desgraça: o latifúndio 
ainda é um câncer 
que destrói a justiça 
social no Brasil. A 
desigualdade voltou a 
crescer. O agronegócio 
envenenado produz 
soja, cana, milho e 
eucalipto. O povo não 
come só monoculturas. 
A pequena agricultura, camponesa, familiar, que produz alimento saudável, 
perde apoio. A fome está voltando num dos países mais ricos do mundo e 
com terras boas e férteis. 

Caminho da esperança: lutar por Reforma Agrária, agroecologia, 
sementes crioulas, comida saudável, superação da fome e das desigualdades. 

3.6 - Crise climática

Caminho da desgraça: 
o desrespeito à natureza, 
desmatamento, destruição do 
meio ambiente, monoculturas, 
estão levando a vida do planeta 
ao colapso, uma crise climática 
mundial sem precedentes.

Caminho da esperança: ecologia integral, cuidado com a vida e 
com a natureza, cuidado com as pessoas, especialmente os empobrecidos 
e excluídos, plantar árvores nativas, proteger as águas e o solo, agricultura 
diversificada. O Papa Francisco convoca a luta pela vida e defender a 
natureza.

Foto: www.contraosagrotoxicos.org.
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3.7 - Falta um projeto de Nação

Caminho da desgraça: estão aí reformas contra o povo, desde a 
trabalhista, a da previdência, emenda constitucional do controle de gastos 
que impede aplicação de recursos em saúde e educação, privatização e 
venda barata do patrimônio do povo, entrega dos nossos bens para as 
multinacionais e os estrangeiros. 

Caminho da esperança: defender o Brasil e lutar por um projeto 
de nação, com igualdade social, os bens comuns do povo para o Bem  
Comum, geração de emprego e renda, saúde e educação de qualidade, 
Reforma Agrária e democracia política de verdade.

1.8 - Desrespeito e violência contra as mulheres

Caminho da desgraça: 
opressão e discriminação, desrespeito, 
violência e até morte – feminicídio. 

Caminho da esperança: 
construir uma sociedade de respeito, 
reconhecimento dos direitos das 
mulheres no trabalho, na previdência, 
igualdade de gênero, espaço respeitado 
na sociedade, no trabalho, na política e 
na Igreja. 

1.9 - Religião usada para enganar e roubar o povo

Caminho da desgraça: mensagens religiosas que levam a ilusão e 
a alienação. Promessas falsas de prosperidade, manipulação e roubo do 
dinheiro do povo por uma prática de falso dízimo. Os bens da salvação 
sendo jogados no livre jogo do mercado e dos interesses privados. A Bíblia 
sendo manipulada para enganar e roubar as pessoas pobres e simples. 

 Caminho da esperança: seguir Jesus no caminho do Reino de 
Deus, ajudando a tomar consciência da realidade, aliviando as dores e 
sofrimento dos doentes, libertando os oprimidos e explorados e lutando 
pela vida em abundância. 
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4.1 - DEUS QUER O BEM VIVER
POR UMA VIDA EM PLENITUDE

Lucia Weiler 
Irmã da Divina Providência

“Então chegou uma 
mulher da Samaria 

para tirar água. 
Jesus lhe pediu:Dá-

me de beber” 
(Jo 4,7).

Este é o início da história contada pela comunidade de discípulas 
e  discípulos  de Jesus. Uma história comum que fala das coisas da vida 
cotidiana, do campo e da cidade e se tornou história sagrada. E hoje 
queremos fazer sua releitura para encontrar nela a Palavra de Deus em 
busca de luz e força para  iluminar nossa 43ª Romaria da Terra com o 
tema: “O Bem viver no campo e na cidade”. Então  vamos mergulhar 
juntos deste belo e longo relato que se encontra em Jo 4,1-42. O foco que 
usamos para fazer este mergulho é  descobrir, compreender  e encontrar o 
verdadeiro e único rosto de um Deus que quer o bem viver. Um Deus que 
se revela em Jesus, seu filho amado, como aquele que se encarnou com 
um objetivo muito claro: “Eu vim para que tenham vida e a tenham em 
abundância” (Jo 10,10),  uma vida em plenitude.  Este é o tema  de nossa 
reflexão compartilhada.

Situando e ligando a Bíblia com a Vida de ontem e de hoje.
A  história da mulher samaritana, já tão conhecida,  dentro do contexto  

de sua origem, somos convidados a compartilhar nossas experiências de 
hoje e explorar, no chão da realidade de hoje, os fios que ligam a história 

4 - O BEM VIVER NO PLANO DO CRIADOR

Foto: 30ª RT, São Francisco de Assis, 20/02/07
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Duas lógicas 
Enquanto os discípulos vão para a cidade comprar 

mantimentos,  Jesus permanece no poço de Jacó- símbolo da 
Ancestralidade, da tradição popular  e pede, como também depois 
oferece água gratuitamente. Motivo de estranheza e resistência no 
início,  leva ao diálogo mais profundo, ao sentido da água em plenitute 
que jorra para a vida eterna, bem como a revelação do verdadeiro 
messianismo. Outros textos proféticos lembram o mesmo (cf.Is 
55,1ss.)

Da mesma forma o alimento que os discípulos compraram na 
cidade e oferecem a Jesus: “Mestre come!” não é aceita por Ele e sua 
resposta entra novamente numa outra lógica: “Tenho um alimento 
para comer que vós não conheceis”.   Os discípulos perguntavam uns 
aos outros: “Alguém lhe teria trazido de comer?”  Disse-lhes Jesus: 
“Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a 
sua obra”. Comparemos com  as narrativas da multiplicação dos pães 
(cf. Mt 14,13-21).

e a torna uma única história de 
vida. História da nossa Salvação. 
História de Deus caminhando 
conosco. História do povo de 
Deus que somos nós hoje.   

O texto fala do cotidiano, 
de  comer e beber, de comprar 
mantimentos  na cidade, de 
semear e colher no campo. De 
contemplar os campos maduros 
para a colheita e viver a alegria de semear e de colher.

Lendo e relendo (Jo 4,1-42) podemos perceber que esta narrativa traz 
à tona (mostra) alguns conflitos subjacentes e oferece lógicas alternativas 
para resolver esses conflitos. Por exemplo, as compreensões alternativas 
sobre o uso e a partilha  da  água e a compra e o consumo de  alimentos. 
Assuntos e atitudes  pertinentes ao “Bem Viver”, à  qualidade de vida que 
Deus quer, vida em plenitude para todos, sem exclusões.

Foto: Feira Ecológica Redenção, Porto Alegre, 2019.



O Bem Viver, no campo e na cidade - 15 -

43ª ROMARIA DA TERRA

A moldura da narrativa: O Bem Viver é possível no campo e 
na cidade. O cenário inicia com uma fonte comunitária: símbolo de uma 
tradição milenar de um povo... 

 “Jesus deixou a Judéia e foi de novo para a Galileia. Jesus tinha que 
passar pela Samaria. Chegou então à cidade de Samaria chamada Sicar, 
perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. Aí ficava a fonte de 
Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto à fonte. Era quase meio 
dia....Tinha que passar pela Samaria”!  (Jo 4,1-6).

Jesus parece estar cansado de conflitos e concorrências comparativas 
tipo: quem atrai mais, quem batiza mais, quem tem mais discípulos? Por 
isso prefere a itinerância, a peregrinação ao invés do sedentarismo e da 
busca de segurança. Para sua itinerância Jesus opta pelo caminho da 
periferia, para encontrar um povo excluido do acesso aos bens da vida, 
discriminado pela religião oficial. Ali ele, como homem judeu encontra 
uma mulher samaritana e inicia a relação pedindo água. 

Em vez da privatização e comercialização da água encontramos 
aqui um lugar onde dá para descansar, conversar, partilhar a vida e dar 
de beber a quem tem sede. Ali foi o lugar teológico de uma experiência 
simplesmente cotidiana: sentar-se para descansar, buscar água, pedir, 
oferecer, beber gratuitamente água pura não contaminada pelo consumismo 
e mercantilismo que visa lucro. 

Onde podemos encontrar esses espaços comunitários, 
que se tornam lugares teológicos, hoje?

O cenário culmina com o convite de Jesus para contemplar os 
campos maduros para a colheita: instaura uma nova lógica onde “aquele 
que semeia se alegra juntamente com aquele que colhe”.

“Vocês não dizem que faltam quatro meses para a colheita? Pois eu 
vos digo... ergam os  olhos e olhem os campos: já estão dourados para a 
colheita. Aquele que colhe recebe desde já o seu salário, e recolhe fruto 
para a vida eterna; desse modo aquele que semeia se alegra junto com 
aquele que colhe. Na verdade é como diz o provérbio: ‘Um semeia e outro 
colhe’. Eu enviei vocês para colher aquilo que vocês não trabalharam. 
Outros trabalharam e vocês entraram no trabalho deles” (Jo 4,35-38). 
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Como podemos entender essa fala de Jesus aos discípulos? Na 
verdade a Palavra de Jesus só pode ser compreendida se tivermos 
coragem de romper a lógica do individualismo para entrar na lógica do 
comunitário. Essa é também a lógica do Bem Viver. E Deus quer o Bem 
Viver e a   plenitude para todas as expressões de vida, desde a terra, as 
sementes, o alimento, a natureza até o ser humano que trabalha a terra e 
planta as sementes ... até o que colhe e se alimenta dos frutos da terra. A 
palavra-atitude que resume esta lógica chama-se gratuidade. Esta por sua 
vez incorpora dois conceitos básicos do Bem Viver: justiça social e justiça 
ética.

Que experiências, atitudes concretas vividas dentro 
desta lógica, trazemos para partilhar e socializar?

No centro do relato está uma necessidade ou carência, um encontro 
e um pedido de um homem judeu a uma mulher samaritana: “Dá-me de 
beber!”. “Então chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe 
pediu: Dá-me de beber!” (Jo 4,7).

Aquele que social e culturalmente é superior por ser homem, judeu, 
e ainda mais Filho de Deus e Messias apresenta-se como necessitado, 
carente, mendicante. Aqui está o segredo de uma  mudança, da construção 
de um outro mundo possível. 

A mulher samaritana, por sua vez, através do diálogo difícil e 
resistente no começo, deixa transformar seu coração, sai de seu complexo 
de inferioridade e  se torna empoderada para levar a boa notícia ao seu 
povo. Para isso passa pelo processo de conversão interior e de rupturas 
exteriores até mesmo a largar suas seguranças representadas no balde que 
ela deixa na fonte, e imediatamente, às pressas vai anunciar sua experiência 
ao seu povo, convidando-o simplesmente ao “vinde e vede!”(Jo 1,39). 

Romeiras e Romeiros. Esta história não chegou ao fim. É 
agora a sua, a nossa história! A história do povo no nosso chão, na 
realidade bem concreta de hoje. Ela quer continuar a ser enriquecida 
e contada com a sua experiência. No diálogo, na partilha, na abertura 
de coração, como discípulas e discípulos,  seguidores e seguidoras 
de Jesus, seremos empoderados para anunciar o Reino do DEUS 
QUE QUER O BEM VIVER - POR UMA VIDA EM PLENITUDE!
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Pessoas sem paci-
ência no trânsito. Muitos 
relatam que dormem 
mal e acordam cansados. 
Paira na sociedade um 
sentimento comum de 
que o tempo é curto e 
que tudo o que se faz 
ainda não é o suficiente. 
Em meio a uma correria 
absurda, as relações 
humanas de gratuidade, 
de solidariedade e de 

4.2 - O SENTIDO DO BEM VIVER

Pe. Eliseu Lucas de Oliveira
Pároco Conceição, Cruz Alta

amizade ficam em segundo, terceiro plano... Quando o ser humano 
consegue prestar atenção ao que está a sua volta, enxerga uma natureza 
agonizante: grandes quantidades de árvores derrubadas, rios poluídos, 
ar irrespirável... Enxerga também outros seres humanos em situações de 
humilhação e exclusão social: fome, abandono e maltrato de crianças, 
assassinatos, racismos, desemprego, exploração do trabalho. 

A situação atual descrita anteriormente é resultado do coração 
humano ferido pelo pecado, que se deixou levar pela prática consumista 
e materialista. A origem da crise atual está no início da modernidade. Na 
crença de que a ciência explicaria todas as verdades sobre a natureza e 
o ser humano; que o emprego desta ciência no progresso da tecnologia 
aumentaria as ofertas de bens de consumo a fim de que todas as necessidades 
humanas fossem atendidas, trazendo felicidade e bem estar. Contudo, não 
foi isso o que aconteceu. 

O sucesso da tecnologia em fabricar bens de consumo resultou 
passagem do capitalismo de produção (onde a preocupação é a escassez) 
para o capitalismo de consumo (onde a preocupação é criar necessidades 
para dar vasão ao excesso de bens que se é capaz de produzir). Eis 

Foto: queimadas Amazônia, www.araquemalcantara.com.br
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então a sociedade 
consumista! Além disso, 
a lógica neoliberal 
da ‘sociedade dos 
indivíduos’ que buscam 
seus próprios interesses, 
como empresários de 
si próprios, as relações 
humanas de solidariedade 
foram substituídas pelas 
relações de disputa, lucro 
e consumo. O mundo se tornou uma arena competitiva que tira o fôlego 
e introduz na mente humana o imperativo da proatividade e do sucesso 
pessoal.

Na visão que separa o sujeito que conhece e objeto a ser conhecido, 
a natureza também passou a ser vista objetivamente, segundo o método 
e a explicação do campo científico, e não mais com a poesia e a beleza 
que lhe é própria. Foi vista apenas como um recurso abundante e infinito. 
Ao raciocinar como se estivesse separado do ambiente, o ser humano 
não conseguiu enxergar que é parte de um uma teia de interligação e 
reciprocidade, onde ele não está fora, mas dentro deste sistema e o que 
acontece com a natureza acontece também com ele.

Em resposta a essa modo de compreender e agir que causou o mal 
estar atual surge o conceito de “Bem Viver”. Aparece nos povos indígenas 
da América do Sul. Para eles, Bem Viver é ser parte da natureza e respeitar 
a Terra como mãe que dá a seus filhos tudo o que eles precisam para viver. 
Sabendo que a Terra é mãe, não deve ser explorada e maltratada, deve ser 
amada e cuidada.

Bem Viver é a atitude de cuidar da natureza e do ser humano. Utilizar 
somente o necessário. Uma visão de que não precisamos de muitos bens 
para existir. Agindo assim, diminui-se a produção do lixo, que é um 
problema para os nossos dias e para o futuro do planeta. A visão religiosa 
do Bem Viver devolve o verdadeiro sentido da criação, que pertence a 
Deus e, portanto, o ser humano e não é o seu dono e não pode fazer dela 
o que quiser.

Foto: 42ª Romaria da Terra, 05/03/19
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Bem Viver é, ainda, cuidar de si. É conscientizar-se de que o 
tempo ócio também tem valor. É saber que não precisamos estar sempre 
produzindo algo. O ser humano necessita de um momento de lazer, precisa 
relacionar-se face-a-face, cultivar a espiritualidade, estar com a família 
e para contemplar a criação. Cuidar de si buscando uma alimentação 
saudável. 

Bem Viver é também cuidar do outro. Daqueles que mais precisam. 
Dos excluídos do mundo do consumo. Praticar a caridade. Solidariedade. 
O respeito às diferenças de ideias e modos de viver. A colaboração para 
tornar o mundo mais justo e fraterno. Valorizar o outro que já existiu, 
ligando-se a uma tradição. Também valorizar o outro que ainda não existe, 
pensando no planeta que será deixado para as futuras gerações. A atitude 
do cuidado nos faz trabalhar para que se reduzam as emissões de gases 
do efeito estufa, que se preserve a biodiversidade, a qualidade da água, da 
terra e dos alimentos; a troca para matrizes energéticas mais ecológicas, 
substituindo o uso do petróleo, do carvão e do gás pela energia solar, 
eólicas e outras menos poluentes.

O modo de se relacionar com o outro e com a natureza a partir dos 
princípios do “Bem Viver” faz buscar outras formas de avaliar os índices 
de desenvolvimento de uma nação. Relativizar os números de crescimento 
da economia que medem o Produto Interno Bruto e  propor outros dados 
como Índice de Desenvolvimento Humano (ONU), Índice do Planeta Feliz 
(The New Economics Foundation), Felicidade Interna Bruta (elaborado por 
um país do Himalaia). Se insere, também, nesta perspectiva, o movimento 
“Slow" que questiona a velocidade e o ritmo da vida.

O Bem Viver ainda é um conceito aberto, pois ainda é novo e pouco 
desenvolvido nas ciências sociais. Mais do que um conceito, é uma prática. 
Responde à pergunta: 

O que é mesmo importante para uma 
vida saudável e feliz?
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A Romaria da Terra 
tem como profecia uma 
correta relação com os bens 
da criação e conscientiza 
há anos no que se refere a 
uma correta relação com 
eles. A Mãe Terra é um 
bem que pertence a toda 
a humanidade e não pode 
ser tratada como uma 

4.3 - A ECOLOGIA INTEGRAL,
UMA CAUSA DE TODOS!

Wilson Dallagnol – Frei Capuchinho 
e da Colegiada da CPT/RS Foto: 2ª reunião ampliada 43ª RT, 

Cruz Alta, 01/06/19

mercadoria, mas como um bem comum, essencial à continuidade da vida. 
Isto é fruto da espiritualidade e da mística que está no centro da fé cristã. 

Já se escreveu e publicou muito sobre ecologia até o momento. 
Aqui, queremos trazer as reflexões e propostas do Papa Francisco, no 
que diz respeito à ecologia integral. Em recente Encíclica, denominada 
Laudato Sí (2015), sobre o cuidado da Casa Comum, o Papa Francisco 
recolhe um clamor dos povos sensatos, no que refere à Ecologia. A ela 
atribui o qualificativo “integral”, ou seja, que “estuda as relações entre os 
organismos vivos e o meio ambiente onde se desenvolvem” (LS 138), onde 
“tudo está intimamente relacionado”, sendo necessário “pensar e discutir 
sobre as condições de vida e de sobrevivência de uma sociedade, com a 
honestidade de pôr em questão modelos de desenvolvimento, produção e 
consumo” (LS 139).

A proposta da ecologia integral inclui o ambiental, o econômico, o 
social, o cultural, o humano, o cotidiano. Engloba aspectos que vão da vida 
quotidiana até a justiça internacional, seguindo o princípio do bem comum 
e da dignidade da criação. “É fundamental buscar soluções integrais que 
considerem as interações dos sistemas naturais entre si e com os sistemas 
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sociais. Não há duas crises separadas: uma ambiental e outra social; mas 
uma única complexa crise socioambiental” (LS 139). 

No que tange à ecologia econômica, não é possível que o ser humano 
e as instituições econômicas se deixem levar por meros cálculos, os quais 
tendem a simplificar os processos e reduzir os custos, sem se importar 
com os impactos ambientais (cf. LS 141). 

A ecologia social necessita cuidar das sadias relações entre as 
pessoas, zelando pela integridade familiar, respeitando os organismos 
intermediários que permitem uma sadia convivência entre os grupos e as 
instituições (cf. LS 142). 

A ecologia cultural está em íntima relação com o patrimônio cultural 
da humanidade, com sua história, arte e costumes populares. Não se pode 
impor “um estilo hegemônico de vida ligado a um modo de produção 
pode ser tão nociva como a alteração dos ecossistemas” (LS 145). 
As comunidades tradicionais e suas culturas merecem todo o respeito, 
olhando que “a terra é um bem econômico, mas dom gratuito de Deus 
e dos antepassados que nela descansam, um espaço sagrado com o qual 
precisam interagir para manter a sua identidade os seus valores” (LS 146). 

A Ecologia diz respeito à humanidade e à qualidade de vida, o 
bem viver. Um “autêntico progresso” só acontece quando se busca “uma 
melhoria global na qualidade de vida humana” (LS 147). Os ambientes 
de moradia e trabalho demonstram o real progresso do ser humano. É 
a ordem, na disciplina, no sadio e positivo relacionamento que se gera 
qualidade de vida, através de uma identidade integrada e feliz. 

Foto: Acampamento Juventude - 
42ª Romaria da Terra, 05/03/19
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O Papa Francisco, ao refletir sobre os ambientes de nossas cidades 
(habitação, espaço urbano, transportes, praças, moradias, saneamento...), 
bem como a vida em ambientes rurais, desafia a humanidade toda a evoluir 
na superação penúria e do anonimato social (cf. LS 148-154). A “lei moral 
está inscrita na própria natureza” da pessoa humana e, por isso se pode 
falar que “existe uma ecologia humana” que respeita a masculinidade e a 
feminilidade (cf. LS 155). 

“A ecologia humana é inseparável da noção de bem comum” (LS 
156). Este é um princípio que unifica a ética social, por tratar-se de um 
“conjunto de condições da vida social que permite, tanto aos grupos como 
a cada membro, alcançar mais plena e facilmente a própria perfeição” (LS 
156). O bem comum implica nos direitos da pessoa humana, dos grupos 
intermediários, do princípio de subsidiariedade e da opção preferencial 
pelos mais pobres (cf. LS 158). 

“O bem comum engloba as gerações futuras” (LS 159). Trata do 
princípio da justiça inter-generacional. “A terra nos é dada e não podemos 
pensar apenas a partir de um critério utilitarista de eficiência e produtividade 
para lucro individual” (LS 159). É preciso ser honesto e pensar “que tipo 
de mundo queremos deixar a quem vai suceder-nos, às crianças  que estão 
crescendo” (LS 160). 

É preciso deixar um planeta habitável, se queremos atenuar os efeitos 
dos desequilíbrios atuais (cf. LS 161). “A dificuldade em levar a sério esse 
desafio tem a ver com uma deterioração ética e cultural, que acompanha a 
deterioração ecológica” (LS162).

Questões para o debate:
1) Quais são as características da Ecologia Integral?
2) Como está a realidade em que vocês vivem? Existe 
preocupação, organizações que atuam na defesa do meio 
ambiente e da ecologia?
3) Quais são os inimigos de uma Ecologia Integral?
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Ao realizarmos 
mais uma Romaria da 
Terra, que tem como tema 
o BEM VIVER, não po-
demos deixar de falar e 
refletir sobre a Agricultu-
ra Familiar Camponesa. 
Pois, além de gerar vida 
em abundancia para mi-
lhões de brasileiros(as); 
ela é um espaço de vi-

5 - OS CAMINHOS DO BEM VIVER

5.1 - AGRICULTURA FAMILIAR CAMPONESA

Foto: agricultores ecologistas, Arroio do Meio, 28/08/2012

Pe. Celso Ciconetto
Agente da CPT

vencia de valores genuinamente evangélicos, tais como: a entreajuda das 
famílias nos momentos difíceis, a celebração da vida em momentos espe-
ciais como a festa dos padroeiros, aniversários, casamentos, formaturas... 
e é também espaço de convívio!

A agricultura familiar camponesa é, sem dúvida, um pilar muito 
importante para a economia brasileira. Esse setor produz por volta de 
80% de todo alimento que chega as mesas dos brasileiros todos os dias. 
Diferente da agricultura não familiar, as características e dinâmicas da 
agricultura familiar são: sua principal fonte de renda é a agropecuária e a 
propriedade é gerida pela família.

A principal característica desse tipo de agricultura é a diversidade 
de sua produção e, também, a relação do agricultor e da agricultora com 
sua terra e moradia. Ela é realizada em propriedades pequenas, fazendo 
pouquíssimo ou até nenhum uso de defensivos agrícolas e diferentemente 
de grandes empresas e propriedades do meio rural, a agricultura familiar 
camponesa não faz o uso da monocultura. Vale lembrar que essa pratica é 
prejudicial ao solo e ao meio ambiente, muitas vezes pelo enorme uso de 
agrotóxicos.
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A agricultura familiar camponesa foca na policultura, ou seja, produz 
tipos variados de alimentos e demais produtos orgânicos e artesanais. Os 
agricultores(as) familiares são profissionais que dedicam sua vida para 
atender a principal demanda da sociedade: a alimentação. São eles que 
trabalham, levantam cedo, com chuva ou frio e não tem sábado, domingo 
ou feriado. Vocacionados ao campo, eles atuam de forma a preservar o meio 
ambiente e os recursos naturais (solo, águas, plantas) com sustentabilidade!

A agricultura familiar camponesa contribui para a erradicação da 
fome e da pobreza, para a proteção ambiental e para o desenvolvimento 
sustentável.

No mundo há mais de 500 milhões de propriedades agrícolas 
familiares. Suas atividades são geridas e conduzidas por uma família e 
contam predominantemente com mão de obra familiar. 

No Brasil, há mais de 4 milhoes de estabelecimentos familiares 
rurais. A renda do setor responde por 33% do Produto Interno Bruto(PIB) 
agropecuário e por 74% da mão de obra empregada no campo.

Ao realizar o Censo Agropecuário Brasileiro no ano de 2006, o 
IBGE verificou a força e a importância da Agricultura Familiar para a 
produção de alimentos no País. É ela a responsável por grande parte da 
produção de alimentos.

AGRICULTURA FAMILIAR
PRODUTO                 PARTICIPAÇÃO
Mandioca                              87%
Feijão                                    70%
Milho                                     46%
Café                                       38%
Arroz                                     34%
Leite                                      58%
Suínos                                    59%
Aves                                       50%
Bovino                                   30%
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Estamos imensamente 
felizes com a 43ª edição 
da Romaria da Terra em 
Mormaço, Diocese de 
Cruz Alta, RS, no dia 25 
de fevereiro de 2020. É um 
momento que fortalece as 
nossas lutas e organizações 
do campo e da cidade. 
Falar deste tema é muito 
gratificante e ousado. É um 

5.2 - A AGRICULTURA FAMILIAR, ECONOMIA 
SOLIDÁRIA E AS FEIRAS ECOLÓGICAS: 

UNIÃO CAMPO E CIDADE
Irmã Lourdes Dill, FDC
Coord. do Projeto Esperança/Cooesperança
Vice-Presidente da Cáritas Brasileira Foto: Projeto Esperança/Cooesperança, 

Santa Maria, 2019

tema que nos é familiar, pois é uma prática que estamos fortalecendo há 
mais de 30 anos no Rio Grande do Sul. 

Nos anos de 1990, iniciaram no Rio Grande do Sul os PACs (Projetos 
Alternativos Comunitários) com apoio da Caritas RS, MISEREOR, CPT, 
algumas Dioceses Gaúchas, outras Entidades e Organizações. Neste 
período fizemos muitos encontros em várias Dioceses Gaúchas sobre a 
Comercialização Direta, um tema extremamente desconhecido na época, 
muitos não entendiam o que se pretendia e o agricultor alegava que o 
seu papel era produzir e não comercializar. Diante deste contexto, o 
agricultor muito explorado, por sua vez, não conseguia comercializar 
os seus produtos, carecia de transporte, estradas, crédito, capital de giro, 
Assistência Técnica e, acima de tudo, Políticas Públicas para esta nova 
etapa da Agricultura Familiar que vinha surgindo no Estado do RS.

Ao longo destes anos fortaleceu-se a Economia Solidária, Agricultura 
Familiar, Comércio Justo e Consumo Ético e Solidário. Foram também 
as formas de organização dos trabalhadores rurais e urbanos, integrando 
estas duas e importantes realidades do campo e da cidade.
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Em muitas Dioceses gaúchas a partir das Romarias da Terra, surgiram 
e cresceram as formas de organização dos PACS, dos produtores rurais 
e trabalhadores urbanos, fomentando a criação das Feiras Ecológicas, 
Feiras de Economia Solidária, Feiras do Cooperativismo e Pontos fixos 
de Comercialização Solidária e acesso a programas Institucionais de 
Comercialização como PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), 
Cozinhas Comunitárias, Restaurantes Populares, PNAES (Programa 
Nacional de Assistência Estudantil), Mercado Institucional com os 
Hospitais e Presídios, entre outras experiências.

Santa Maria, RS, ao longo de 27 anos vem se fortalecendo o Feirão 
Colonial aos sábados, 26 anos da FEICOOP (Feira Internacional do 
Cooperativismo) e 30 anos das Feiras das Praças de Santa Maria. São 
experiências solidárias consolidadas que a cada ano congregam novas 
experiências que se integram e fortalecem toda a comunidade interativa.

É uma forma de colocar na mesa do consumidor alimentos 
saudáveis produzidos com capricho, dedicação e especialmente com muita 
consciência. O que o produtor não pode consumir em casa com sua família, 
jamais poderá levar para as Feiras ou Pontos fixos de Comercialização 
Solidária para comercializar.

As Feiras são importantes espaços de articulação, debate, troca 
de experiências, Comercialização Direta de alimentos saudáveis entre 
os Empreendimentos de Economia Solidária, Agricultura Familiar e os 
consumidores. É importante destacar que a participação de iniciativas 
de Agricultura Familiar Camponesa, Reforma Agrária, Agroecologia e 
diferentes formas de organização são necessárias e muito salutares para a 
permanência dos Agricultores no campo.

Aqui vale muito a resistência frente ao desemprego, exclusão social, 
procurando apresentar novas práticas econômicas, para a reinvenção do 
novo sentido de coletividade para superar o sistema opressor.

“Nós devemos assumir o nosso papel de sujeitos e não de objetos 
da política, e garantir que movimentos e ideias como a FEICOOP jamais 
feneçam, ao contrário, se fortaleçam, criando um fio de solidariedade que 
se estenda e não se rompa nunca” (Olívio Dutra – 26ª FEICOOP/2019).
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A Economia Solidária, juntamente com as diferentes formas de 
organização das Feiras, são jeitos diversificados de produzir, de comprar, 
de trocar, de vender, de consumir produtos, lutar por Políticas Públicas e um 
consumo responsável, ético e solidário. O que move esta nova economia 
é o desejo de que não existam excluídos(as), que a riqueza produzida no 
trabalho seja partilhada e que todos tenham qualidade de vida. A Economia 
Solidária é também uma estratégica de Desenvolvimento Solidário, 
Sustentável e Territorial que considera todas as dimensões (econômica, 
social, cultural, ambiental, política, etc) em vista do Bem Comum, Bem 
Viver de toda Humanidade e com uma mística de resistência e teimosia 
profética.

Podemos afirmar com o nosso Papa Francisco as sábias palavras 
que motivam e fortalecem a nossa organização: “Os rios não bebem sua 
própria água; as árvores não comem seus próprios frutos. O sol não brilha 
para si mesmo; e as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para 
os outros é uma regra da natureza. Todos nós nascemos para ajudar uns 
aos outros. Não importa quão difícil seja... A vida é boa quando você está 
feliz; mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua 
causa.”

Foto: Projeto Esperança/Cooesperança , 
Santa Maria, 2019
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Ao longo de seu 
Pontificado, o Papa 
Francisco reitera o 
apoio da Igreja aos 
Movimentos Sociais 
que lutam por Terra, 
Trabalho e Teto (os três 
“T”). O episcopado 
brasileiro, fazendo eco 
a isso, na sua linha 
social, confirmada nas 
DGAE 2019-2023 (nº 

5.3 - O PAPA FRANCISCO: 
TERRA – TRABALHO – TETO

Equipe Colegiada da Comissão Pastoral da Terra / RS

184), reafirma que a necessidade da Igreja “ser a voz dos que clamam por 
vida digna. A Comunidade, casa da caridade a serviço da vida, não pode 
abdicar desta preocupação e responsabilidade. TERRA, TRABALHO e 
TETO são três palavras-chave, expressão das preocupações centrais do 
Papa Francisco com a situação dos excluídos do mundo contemporâneo”.

O papa Francisco tem comunicação constante com os Movimentos 
Sociais e o Encontro Mundial de Movimentos Populares (EMMP), em 
2014, mostra o compromisso do Vaticano com estas bandeiras. Os 100 
participantes deste Encontro se alegram com esta preocupação do Papa. 
“Os movimentos populares do mundo estamos muito orgulhosos e 
esperançosos com os frequentes exemplos que Francisco nos tem dado. 
Sua coragem para enfrentar temas internos da Igreja e os temas políticos 
que afetam os poderosos nos dá ânimo. O mundo não está perdido! A 
humanidade tem energias suficientes para reverter e construir uma 
sociedade mais justa, fraterna e igualitária”, escreveram os integrantes do 
EMMP.

Foto: 40ª Romaria da Terra, 
Pontão, 28/02/17
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A integralidade do programa dos “3Ts” combina as necessidades 
imediatas dos humildes com a perspectiva estratégica da política com 
letra maiúscula. Essa que não se reduz à disputa partidária, mas busca 
construir a solidariedade. A paz está em perigo quando o pão fica escasso 
e o trabalho complicado. Os movimentos populares querem pão para hoje, 
mas não fome para amanhã: são reivindicações imediatas, uma utopia a 
propor, que contempla a reforma agrária, a integração urbana e a inclusão 
pelo trabalho. .

A Igreja do  Brasil, em sintonia com o Papa Francisco, reafirma 
apoio aos movimentos sociais do Brasil por Terra, Teto e Trabalho. Por 
seu lado, o cardeal Peter Turkson, presidente do Conselho Pontifício de 
Justiça e Paz do Vaticano, se pronunciou em carta aos movimentos sociais 
brasileiros, que se reuniram em Mariana (MG), reafirma o compromisso 
do Vaticano com as lutas populares por Terra, Teto e Trabalho. Conforme 
lembra o cardeal, o papado de Francisco entende o chamado três 'Ts' como 
direitos sagrados.

O Conselho Pontifício de Justiça e Paz retoma os debates e propostas 
de objetivos fixados em comum: que os três 'Ts' – Terra, Teto e Trabalho 
– sejam respeitados em toda Criação porque são, como assinala o Papa 
Francisco, direitos sagrados. 

Na reunião dos Movimentos Populares, realizado na Bolívia, 
em 2015, resume o anseio do Povo nestes termos: 

1. Colocar a economia a serviço dos povos; 
2. Unir os povos em busca da paz e da justiça; 
3. Cuidar da Mãe Terra.

Nós, como 43ª Romaria da Terra, continuamos 
somando com a voz dos Movimentos Populares e apoio 
aos Movimentos Sociais do Campo: MST, MPA, MAB, 
MMC, da luta dos povos indígenas, quilombolas e da 
juventude, em sintonia com a Igreja do Papa Francisco e 
do Brasil. Terra, Trabalho e Teto são lutas sagradas e 
inadiáveis. 



- 30 - O Bem Viver, no campo e na cidade

43ª ROMARIA DA TERRA

Orientações às Romeiras e Romeiros

1.  A Romaria é lugar de partilha, traga de casa o seu alimento e 
partilhe-o com os demais participantes. No local haverá lanches e produtos 
agroecológicos.

2. Leve faixas, bandeiras, chimarrão, boné, chapéu, proteção para o 
sol e a chuva.  

3. Leve sua sua garrafa ou caneca, haverá água potável no local. 

4. Motive as pessoas de sua Comunidade, Paróquia, Sindicato, 
Associação a participar da caravana da romaria.  

5.  Motive os grupos de jovens para participar da Romaria.

6. Programe-se para sua caravana para abertura às 8:30 e o 
encerramento às 16:00 horas.

Foto: 5ª Romaria da Terra, Encruzilhada, 23/02/82
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ORAÇÃO

Nós vos agradecemos, Senhor, porque sois a 
fonte de toda a vida. Tudo o que criastes é bom e nos 
convidais para que vivamos em harmonia convosco, 
entre nós e com toda criação. Vosso desejo é o nosso 
bem viver.

Vos pedimos perdão, Senhor, porque ainda não 
compreendemos nosso lugar e missão nesta terra. 
Submetemos e exploramos a criação e os irmãos 
mais pequeninos. Sentimos dificuldades de acolher 
os migrantes; de apoiar os trabalhadores do campo e 
da cidade; de construir caminhos alternativos, mais 
humanos e solidários, na agricultura familiar e na 
produção e consumo de alimentos saudáveis.

Dai-nos coragem, Senhor, na força do Espírito 
Santo, para vermos em cada irmão e irmã sofredores 
o rosto de Jesus Cristo. Queremos assumir o bem 
viver como nosso modo evangélico de ser e, assim, 
promover a ecologia integral. 

Enviai, Deus de amor, vossa bênção sobre todos os 
romeiros e romeiras. Amém.


