


APRESENTAÇÃO 
 
Benvindas e benvindos 

 
A Diocese de Osório se sente honrada por sediar 

a 41ª Romaria da Terra do Rio Grande do Sul, no próxi-
mo dia 13 de fevereiro de 2018. É oportunidade para um 
carnaval diferente, mergulhando num verde que costu-
meiramente não se vê pelo Rio Grande afora. Sentimo-
nos muito felizes em acolhê-los e estamos nos preparan-
do para propiciar  uma experiência de amizade verdadei-
ra, alegria genuína e luta não violenta, marcada pela 
simplicidade e corresponsabilidade. 

 A Mata Atlântica que acompanha a BR 101 de 
Santo Antônio da Patrulha até Mampituba é área preser-
vada e sempre verde. As centenas de lagoas entre Pal-
mares do Sul e Torres, os 200 Km de costa banhados 
pelo mar fazem do território da nossa Diocese um dos 
mais lindos e ricos em biodiversidade do Estado: flora, 
fauna, peixes de água doce e salgada com uma paisa-
gem vislumbrante e tranquila, que comunica a paz e har-
monia da criação. 

 As pessoas nos conhecem como diocese das 
praias, mas ao menos em dois terços do nosso território 
predomina a produção agrícola, trabalho direto com a 

terra. A agricultura familiar e, em muitos casos ecológica, 
é a marca da nossa região. A preocupação com terra, 
água e todo o meio ambiente combina com a vocação 
turística da região e queremos muito preservá-la.  

 O tema “Mulheres Terra” tem tudo a ver conosco e 
combina perfeitamente com a natureza delicada e acon-
chegante que encontramos aqui, seja pelos verdes cam-
pos, as montanhas enfeitadas com seus bananais mistu-
rados com a floresta pujante, as areias mansas e a brisa 
suave que nos acaricia da manhã até a aurora. 

 As mulheres daqui nos ensinam o cuidado que 
devemos ter com a biodiversidade, o respeito pela vida 
nas suas várias formas e a resistência quando se trata 
da preservação da Casa Comum e dos valores cristãos 
como a vida e a família. Elas não têm receio de manuse-
ar a terra porque sabem que ela dá a comida limpa e 
bela para matar a fome dos frutos do seu ventre. Esper-
tas em maternidade que são, conseguem lidar com a 
terra muito melhor que os homens, respeitando seus 
ciclos e estações. 

Queremos dar-lhes a palavra, para que nos digam 
com seus conhecimentos e sentimentos as lidas oportu-
nas e convenientes em relação aos gemidos e clamores 
da Terra. Não será uma concorrência de gênero, mas 
uma escuta serena daquelas que com sua capacidade 
de resistência nos ensinam o amor à vida e o respeito a 
sacralidade da nossa irmã a mãe Terra. 
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Comunidade Rio de Dentro - Mampituba 
 

Este é o lugar que acolhe todas/os nesta Roma-
ria! Uma comunidade no interior do município de Mam-
pituba, parte da Paróquia Senhor Bom Jesus, organiza-
da como „rede de comunidades‟ entre os municípios de 
Morrinhos do Sul e Mampituba. Com lideranças de forte 
participação nas Romarias da Terra.  

Praticamente comunidades do interior, agrícolas, 
onde predominam os cultivos de bananas, maracujá, 
arroz, hortifrutigranjeiros. Uma história de pequenas/os 
agricultoras/es que resistiram e persistiram num jeito 
mais ecológico e integral de plantar e produzir. As co-

munidades eclesiais tiveram um forte sinal profético de 
organizar, mobilizar e garantir os direitos das/os agricul-
toras/es em época de migração para as cidades. A Igre-
ja teve e tem um papel importante nesta região de um 
povo simples e trabalhador, com uma fé firme e não 
dissociada da vida e de seus desafios. 

Esta comunidade do Rio de Dentro é sede da 
grande Festa da Banana do município. Com muito cari-
nho e responsabilidade, juntamente com toda Diocese, 
espera cada romeira e romeiro neste dia de fé e com-
promisso com a Terra. 

Rodrigo Schüler de Souza 
Pároco na Rede de Comunidades Senhor Bom Jesus 

 Gaúchas/os e Sul-Catarinenses, esperamos a 
todas/os em grande número para passar um dia bonito 
nesse canto do Rio Grande do Sul, cheio de encantos 
mil, buscando na inspiração das mulheres forças para 
resistir à opressão e trabalhar pela construção de um 
novo Brasil, livre das propinas e passado a limpo. 

 
Dom Jaime Pedro Kohl 
Bispo de Osório  

 

Interior de Mampituba fica aos pés da Serra Geral 
Foto: Luciano Réus  
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MULHERES TERRA 
Resistência, Cuidado e Diversidade 

 
A profecia das mulheres:  

“Alto lá! Esta terra tem dono” 

É terça-feira de Carnaval. É tempo de veraneio. E 
nós continuamos há 41 anos, com as Romarias da Terra, 
a fazer ecoar pelos pampas e pelo Brasil o grito de Sepé 
Tiaraju: “Alto lá! Esta terra tem dono!” Ela é de Deus e de 
seu povo fiel. Este ano a Romaria coloca no centro das 
lutas, das bandeiras e do grito de Sepé, as MULHERES! 

A Comissão Pastoral da Terra, no Brasil  e no RS, 
foi a grande protagonista a puxar a Romaria da Terra. 
Desde 1975, ela se propõe a mobilizar o povo da Terra, 
organizar voluntários e agentes de Pastoral para ajudar o 
povo a ter mais vida, lutando pela Terra e na terra.   

“Romaria da Terra faz o povo reunir, numa luta 

sem guerra, nós lutaremos por ti!”. Nossa caminhada já 
tem 41 anos no RS, começou em plena ditadura militar, 
onde eram suprimidos os direitos de liberdade e o Esta-
do de Direito, vindo até os tempos atuais, onde se quer 
suprimir direitos históricos, conquistas trabalhistas e pre-
videnciárias e nada de muitos avanços na questão da 
Reforma Agrária. O clamor de Sepé Tiaraju sempre eco-
ou e ecoará pelo Rio Grande, não como um “mito”, nem 
como uma lenda, mas como um mártir coletivo, um san-
to, com toda a causa e a luta dos povos oprimidos.  

A causa indígena é o nosso primeiro Santuário, 
inspirados em Sepé Tiaraju e os índios guaranis. Junto 
com ela vem a causa agrária, onde vamos ao Santuário 
de Rôse, especialmente na Encruzilhada Natalino e na 
Fazenda Annoni. Aqui está a luta das mulheres, sua re-
sistência, sua fé, sua identidade e sua sensibilidade com 
aquilo que existe de mais sagrado: o cuidado da criação. 
Com as mulheres e homens lutadores do povo estão os 
jovens, com sua causa juvenil camponesa e urbana, com 
os atingidos pelas barragens e as comunidades quilom-
bolas, na luta por direitos e garantias coletivas.  

A causa da agricultura familiar, buscando inspira-
ção em Margarida Alves, a Romaria da Terra vai encon-
trar outra bandeira importante de luta. Aqui se concentra 
o número mais expressivo das Romarias da Terra. São 
os pequenos agricultores familiares e os assentados da 
Reforma Agrária que irão apontar uma nova forma de       
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produzir, comercializar e consumir. Junto a isto está toda 
a causa ecológica, no santuário de Chico Mendes. Esta, 
começa a ganhar importância diante das ameaças de 
catástrofes ambientais. O cuidado com a natureza sem-
pre esteve presente na prática dos pequenos que lidam 
com a terra, pois o contato habitual com a natureza e o 
meio ambiente os leva a desenvolver uma atitude de 
cuidado e zelo. Água e terra vão nuclear os debates, as 
denúncias e as propostas das Romarias da Terra.  

Agora a Romaria da Terra centra sua atenção nas 
MULHERES TERRA. São passos novos. São momentos 
de resistência, de cuidado e de respeito à diversidade de 
ser e de agir. Mulheres e homens, numa relação dialógi-
ca e solidária, vão construindo alternativas de vida e de 
sobrevivência na terra e no meio urbano.  

Nos seus 41 anos de caminhada em ter carnavais 
alternativos, podemos apontar algumas conquistas signi-
ficativas que as Romarias da Terra alcançaram neste 
período de quatro décadas, ou seja, fortaleceu a luta 
pela Reforma Agrária e permanência na terra; contribuiu 
para o fortalecimento e organização dos movimentos 
sociais populares do campo: MMC, MST, MPA, MAB; 
criou uma nova consciência eclesial – a Igreja dos po-
bres; resgatou a consciência bíblica da posse e uso da 
terra – o ano jubilar e o ano sabático; incentivou e ajudou 
a fortalecer a Agricultura Familiar, Associativa e Coope-
rativa; construiu uma visão positiva da cultura campone-
sa “ser colono, camponês”; formou uma consciência eco-
lógica do cuidado com a Casa Comum; estimulou a pro-
dução de alimentos saudáveis e agroecológicos, com a 

necessidade de resgatar as sementes crioulas; formou a 
consciência crítica e adoção de metodologias libertado-
ras de ação; celebrou a vida, a libertação e a presença 
próxima do Deus vivo e verdadeiro que ouve o clamor de 
seu Povo; resgatou práticas comunitárias, como o muti-
rão e fortaleceu a luta das mulheres camponesas e seu 
protagonismo na Igreja e na sociedade.  

MULHERES TERRA - Resistência, Cuidado e Di-
versidade. A profecia da mulher: “Alto lá! Esta terra tem 
dono!” Trata-se de um novo momento sócio-político, 
agrário e agrícola. Mais do que nunca, os pequenos do 
campo e da cidade precisam se unir e gritar. As mulhe-
res da roça e da cidade estão nos chamando a todos, 
homens e mulheres, crianças e jovens, adultos e ido-
sos... Sempre é tempo de ROMARIA DA TERRA. Resis-
tir, cuidar e respeitar as diferenças é o que precisamos 
assumir juntos. Uma NOVA SOCIEDADE só é possível 
com novas relações, com respeito ao diferente, e com o 
cuidado da natureza e do Plano original de Deus.  

VENHA pra luta você também! Mobilize a comuni-
dade eclesial, o sindicato, o movimento social, sua pas-
toral...  

 
 

Frei Wilson Dallagnol 
Pela Ampliada e Colegiada da CPT-RS 
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RT Data  Local      Romeiros Tema 

1ª 07/02/78 Caiboaté - São Gabriel   400  A salvação do índio está na consciência do branco 

2ª 27/02/79 Vila Tiarajú - São Gabriel   3.000  Justiça para todos - Vamos salvar a Mãe Terra 

3ª 19/02/80 Vila Tiarajú - São Gabriel   5.000  Alto lá, esta terra tem dono! 

4ª 03/03/81 São Miguel das Missões   12.000  Saúde para todos 

5ª 23/02/82 Encruzilhada Natalino - Ronda Alta  33.000  Povo unido jamais será vencido 

6ª 15/02/83 Carlos Gomes    40.000  Água para a vida, não para a morte 

7ª 06/03/84 Vila Santo Operário - Canoas  50.000  Terra e trabalho para que todos tenham vida 

8ª 19/02/85 Tenente Portela    70.000  Os jovens e os Sem Terra em busca de pão e vida 

9ª 11/02/86 Fazenda Annoni - Sarandi   60.000  Terra de Deus, terra de irmãos 

10ª 03/03/87 Itaíba - Ibirubá    35.000  Terra repartida, vida garantida 

11ª 16/02/88 Pelotas     20.000  Ouvi o clamor deste povo 

12ª 07/02/89 Caibaté     60.000  Comunicar a Verdade para libertar 

13ª 27/02/90 Erveiras     40.000  Povo que luta defende a Vida 

14ª 12/02/91 Ibiraiaras     35.000  Das mãos do trabalhador, vida, luta e dignidade 

15ª 03/03/92 Hulha Negra     25.000  Terra cultivada, caminho para a vida 

16ª 23/02/93 Constantina     35.000  Organizando produção, semeamos libertação 

17ª 15/02/94 Santo Antônio das Missões   20.000  Na solidariedade fazemos nossa a integração 

18ª 28/02/95 N. Sra. do Caravággio - Getúlio Vargas 38.000  Terra e organização, menos fome na população 

19ª 20/02/96 Santa Rosa     31.000  Povo organizado constrói um novo Estado 

20ª 11/02/97 São Roque - Antônio Prado   28.000  Vida na terra, terra da vida 

21ª 24/02/98 Ivorá      25.000  Agricultura familiar: resistência e alternativa para o Brasil 

22ª 16/02/99 Assentamento CERES - Jóia   26.000  Agricultura familiar: trabalho, organização e conquista 

 

Histórico das Romarias       “Alto lá, esta terra tem dono!” 
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23ª 07/03/00 Casca      30.000  Agricultura familiar: esperança, luta e desenvolvimento 

24ª 27/02/01 Jaboticaba     31.000  Agricultura familiar: cooperação, vida e justiça social 

25ª 12/02/02 Bom Conselho - Sananduva   31.000  Jubileu de Fé na luta por uma Terra Sem Males 

26ª 04/03/03 Faxinal - Canguçú    20.000  Terra - Água - Alimento para a vida 

27ª 24/02/04 Entre Rios do Sul    25.000  Água viva - Vida na terra 

28ª 08/02/05 Cruzeiro do Sul    20.000  Nossas sementes, nossas raízes, nossa vida 

29ª 28/02/06 Lagoa Bonita do Sul    15.000  A função social da propriedade 

30ª 20/02/07 São Francisco de Assis   15.000  Preservar terra e água: garantia de vida 

31ª 05/02/08 Três Passos     15.000  Juventude: luta e resistência em defesa da Vida. 

32ª 24/02/09 Sapucaia do Sul    15.000  Água – sangue da Terra 

33ª 16/02/10 Santa Maria     12.500  Quilombos: terra, trabalho e inclusão 

34ª 08/03/11 Assentamento Roça Nova - Candiota 12.000  Do clamor da terra, a esperança da vida 

35ª 21/02/12 Santo Cristo     15.000  Agricultura Familiar Camponesa: vida com saúde 

36ª 12/02/13 Bento Gonçalves    12.000  Terra, vida e cidadania 

37ª 04/03/14 Assentamento Lagoa do Junco - Tapes 9.000  Reforma Agrária, cooperação e agroecologia 

38ª 17/02/15 David Canabarro    8.000  Sucessão Rural Familiar, políticas públicas e sustentabilidade social 

39ª 09/02/16 São Gabriel     10.000   Cuidar da Terra, Casa Comum 

40ª 28/02/17 Assentamento Fazenda Annoni - Pontão 10.000  Terra de Deus, terra de irmãos 

41ª 13/02/18 Mampituba        .....  Mulheres Terra - Resistência, Cuidado e Diversidade 

RT Data  Local      Romeiros Tema 

1ª 07/02/78 Caiboaté - São Gabriel   400  A salvação do índio está na consciência do branco 

2ª 27/02/79 Vila Tiarajú - São Gabriel   3.000  Justiça para todos - Vamos salvar a Mãe Terra 

3ª 19/02/80 Vila Tiarajú - São Gabriel   5.000  Alto lá, esta terra tem dono! 

4ª 03/03/81 São Miguel das Missões   12.000  Saúde para todos 

5ª 23/02/82 Encruzilhada Natalino - Ronda Alta  33.000  Povo unido jamais será vencido 

6ª 15/02/83 Carlos Gomes    40.000  Água para a vida, não para a morte 

7ª 06/03/84 Vila Santo Operário - Canoas  50.000  Terra e trabalho para que todos tenham vida 

8ª 19/02/85 Tenente Portela    70.000  Os jovens e os Sem Terra em busca de pão e vida 

9ª 11/02/86 Fazenda Annoni - Sarandi   60.000  Terra de Deus, terra de irmãos 

10ª 03/03/87 Itaíba - Ibirubá    35.000  Terra repartida, vida garantida 

11ª 16/02/88 Pelotas     20.000  Ouvi o clamor deste povo 

12ª 07/02/89 Caibaté     60.000  Comunicar a Verdade para libertar 

13ª 27/02/90 Erveiras     40.000  Povo que luta defende a Vida 

14ª 12/02/91 Ibiraiaras     35.000  Das mãos do trabalhador, vida, luta e dignidade 

15ª 03/03/92 Hulha Negra     25.000  Terra cultivada, caminho para a vida 

16ª 23/02/93 Constantina     35.000  Organizando produção, semeamos libertação 

17ª 15/02/94 Santo Antônio das Missões   20.000  Na solidariedade fazemos nossa a integração 

18ª 28/02/95 N. Sra. do Caravággio - Getúlio Vargas 38.000  Terra e organização, menos fome na população 

19ª 20/02/96 Santa Rosa     31.000  Povo organizado constrói um novo Estado 

20ª 11/02/97 São Roque - Antônio Prado   28.000  Vida na terra, terra da vida 

21ª 24/02/98 Ivorá      25.000  Agricultura familiar: resistência e alternativa para o Brasil 

22ª 16/02/99 Assentamento CERES - Jóia   26.000  Agricultura familiar: trabalho, organização e conquista 

 

Histórico das Romarias       “Alto lá, esta terra tem dono!” 

Caminhada na 40ª Romaria da Terra em Pontão/RS 
Foto: Rodrigo Schüler de Souza  

07 



Dentre outras, Noemi e Rute 
 

Toda romeira e romeiro tem os pés no chão.  
Todo romeiro e romeira traça um caminho...  

Mas todo o caminhar clama por uma claridade. 
“Tua Palavra é lâmpada para meus pés, 

luz para o meu caminho”. (Sl 119,105) 
 
O salmista foi muito feliz ao colocar a Palavra, en-

quanto testemunho, como um facho para iluminar o ca-
minho. A Palavra não é ela o caminho. É apenas lâmpa-
da, é apenas instrumento para quem se põe a caminhar. 
Pode ser numa cadeira de rodas, com próteses, muleta, 
guia ou com os pés no chão, o fato é que todo cami-
nhante busca a segurança do próximo passo e espera 
também visualizar o horizonte.  

É interessante o processo da iluminação. Uma luz 
que aparece no horizonte pode nos indicar a direção, 
mas pode também nos ofuscar a visão e até atrapalhar 
os passos.  

Por outro lado, uma luz em nossas costas pode 
clarear o que vem pela frente. Assim é a história. Ela se 
posiciona em nossa retaguarda mas alumia o nosso hori-
zonte.  

Essa é a dinâmica do testemunho, assim é a Bí-
blia. Mais do que uma memória do passado, é uma luz 

para os projetos de futuro. É nesta perspectiva que bus-
camos esta lâmpada para nossos pés de romeiros e ro-
meiras e a encontramos no livro de Rute.  

 
Por que Rute? 
 
Éramos um grupo de mulheres e homens, reuni-

dos na expectativa de encontrar algo ou alguém que nos 
servisse de provocação para pensar as mulheres e a 
terra. Procuramos pelas mulheres bíblicas. Olhamos Ju-
dite, Ester, Débora... pensamos em Maria Madalena. 
Mas Rute ofereceu-se como uma amiga.  E então fomos 
nos aproximando para conhecê-la. 
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Não nos preocupamos tanto com sua imagem. Foi
-nos suficiente entender o seu perfil. Depois de algumas 
conversas compreendemos tratar-se de uma das mulhe-
res que o livro de Neemias faz questão de destacar (Ne 
5,1-5). Mulheres sem nome próprio, mas que se destaca-
ram num movimento de denúncia contra uma realidade 
que não poderia simplesmente ser ignorada. Mulheres 
que fizeram ouvir sua queixa: havia fome. Mas não por 
falta de comida. Alguém tinha controle sobre os exce-
dentes, sobre os armazéns que estocavam alimentos.  

Havia exploração de governos que cobravam altos 
impostos e deixavam o povo na miséria. Havia gente 
sem um pedaço de chão, não por falta de terra, e sim 
porque alguns se achavam no direito de ser proprietá-
rios. Havia gente que já não tinha mais liberdade, não 
por falta de vontade de viver, mas porque alguém lhes 
roubava a dignidade. Foi nessa conjuntura que duas mu-
lheres fizeram a diferença. Em torno delas construiu-se 
um enredo, uma história, uma novela. E o conjunto das 

mulheres passaram a ter um nome próprio na vida de 
Noemi e Rute.  

A experiência da Graça (Noemi = Graciosa) e a 
cumplicidade de uma amizade (Rute = amiga) articula-
ram-se para desmascarar a realidade e apontar uma 
nova possibilidade. 

Rute e Noemi são a imagem do povo que resiste 
diante de projetos que fracassaram. Elimelec (meu deus 
é rei), esposo de Noemi, já não vivia mais. A experiência 
que o povo bíblico saboreou com os juízes foi perdendo 
força. Os anciãos deixaram de confiar num projeto tribal 
baseado nas regras coletivas. Exigiram a presença de 
um rei (é importante conferir este quadro em 1Sm 8,1-
22). Por outro lado, a monarquia adotada pelas elites 
alimentou o sonho de uma grande nação. Mas também 
fracassou. A divisão das tribos em dois reinos, Tribos do 
Norte e Tribo de Judá, não foi capaz de gerar um projeto 
de futuro. Mostrou-se frágil e doentia. Tão frágil e doente 
como os filhos de Noemi com Elimelec: Maalon (doença) 
e Queliom (fragilidade).  

Os desmandos de reis que se sucederam levaram 
o povo a uma grande derrota expressa pela experiência 
do Exílio (conferir em 2Cr 36,14-20). Situação que fez o 
povo se sentir na condição de uma viúva abandonada, 
marcados pela amargura. Assim percebia-se Noemi. Não 
mais a graciosa, mas, Mara a porta voz da amargura (Rt 
1, 20).   
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 Foi então que uma figura estrangeira, mas amiga 
(Rute), inseriu-se no processo. Foi preciso a atitude de 
alguém “de fora” para lembrar e retomar a própria histó-
ria. Rute, forasteira, não se achega para impor novas 
regras. É de sua boca a expressão: “teu Deus será o 
meu Deus e teu povo será o meu povo” (Rt 1,16). É mi-
grante e é mulher. Vem para somar.  

As duas iniciam um processo de resgate da vida 
(Rt 2). Primeiro foi preciso superar a fome. Reconhecen-
do-se na condição de pobres, foram em busca do que 
entendiam ser um direito: comer (Dt 24,19). Nem que 
fosse pelo caminho das sobras. Alimentadas, se conven-
ceram de que não poderiam viver de esmolas. Era preci-
so um resgate maior. E este resgate passava por duas 
outras situações: o direito à terra e família como espaço 
de futuro pela descendência (Lei do Resgate: Lv 25,23-
54 e Lei do Levirato: Dt 25, 5-10). Nesse processo o de-
safio era maior. Então, foi pelo planejamento e astúcia 
de duas mulheres que um novo horizonte se abriu. Um 
rico fazendeiro, Booz, poderia ser cúmplice na força de 
que necessitavam (Booz = pela força). Mas era preciso 
que fosse conquistado. A sedução com que Rute envol-
ve Booz a torna forte. Não por uma artimanha ou por um 
ato de mentira. Antes, pelo contrário. O mérito e força 
que Rute conquista lhe advêm de sua fama e de sua 
história (Rt 2,11-12) . Todos a admiravam (Rt 3,11). Mas 
ainda havia um caminho a ser percorrido. Era preciso 

transformar esta sedução e esta conquista em algo mais 
estruturado. Era preciso que as estruturas sociais reco-
nhecessem o direito. O gesto de reunir-se nas portas da 
cidade para decidir sobre os direitos é uma ação de insti-
tucionalização da justiça (Rt 4,1-12). 

O ato de Rute ser resgatada é a oficialização da 
justiça. A dignidade tem que ser assumida como direito. 

E então, quando este quadro se consolida, o povo 
passa a ter uma nova esperança, simbolizada no nasci-
mento de uma criança que não é apenas resultado de 
um parto. Uma criança que confunde o leitor atento (Rt 
4,14-16). De quem seria filho: de Rute, a amiga estran-
geira, ou de Noemi, a herdeira do povo fiel? Já não inte-
ressa. Uma é quem dá à luz e outra é quem cria o meni-
no e o amamenta. Obed (servo) é filho de uma parceria. 
É filho de mutirão. A partir dele e de sua descendência é 
possível crer num novo mundo, numa nova sociedade. 

Essa novela passa a ser contada nas rodas de 
conversa. Passa a ter cara de história. Passa a ser luz 
no caminho e lâmpada para os pés. 

Algum perguntou: precisaremos recorrer sempre a 
Rute e Noemi? E algum disse: não! Nossa História ame-
ríndia produziu e produz suas Rutes e Noemis. Quanto a 
elas, são apenas mais duas entre tantas outras. 

 
Gervásio Toffoli 

Assessor do CEBI (Centro de Estudos Bíblicos) 

10 



Ampliadas em preparação... 
Primeira Reunião Ampliada em Mampituba/RS 
Foto: Rodrigo Schüler de Souza  

Primeira Reunião Ampliada em Mampituba/RS 
Foto: Rodrigo Schüler de Souza  

Terceira Reunião Ampliada em Três Cachoeiras/RS 
Foto: Melissa Maciel  
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 Homens e mulheres: novas relações criativas 
 
 

A criatividade é a dinâmica do próprio universo. Seu 
estado natural não é a estabilidade mas a mutação criativa. 
Tudo é fruto da criatividade natural ou humana. A Terra é fru-
to de uma Energia criadora, misteriosa e carregada de propó-
sito que atua já há 13,7 bilhões de anos. Um dia, um peixe 
primitivo, “decidiu”, num ato criador, deixar a água e explorar 
a terra firme. Desse ato criativo, vieram os anfíbios, em segui-
da os répteis, depois os dinossauros, as aves, os mamíferos e 
por fim os seres humanos, portadores de consciência e de 
inteligência. 

Se não estivéssemos sob a ação desta criatividade, 
nunca teríamos chegado até aqui. Detenhamo-nos, por um 
momento, num tipo de criatividade, aquela  na relação homem
-mulher, ponto central nas discussões atuais na Igreja que se 
propôs debater as questões da família e da sexualidade. 

Sabemos que há dez mil anos, a história foi marcada 
pelo patriarcado. Este representou uma via-sacra de sofri-
mento para todas as mulheres. Mas o que foi construído his-
toricamente pode ser também historicamente desconstruído. 
É o que está ocorrendo. Essa é a esperança subjacente nas 
lutas das mulheres oprimidas e de seus aliados entre os ho-
mens, esperança de um novo patamar de civilização não mais 
estigmatizado pela dominação do homem sobre a mulher. 

Mais e mais homens e mulheres são definidos não a 
partir de seu sexo biológico ou fator cultural, mas a partir do 
fato de serem pessoas. Entendemos aqui por pessoa todo 

aquele ou aquela que se sente dono de si e que exercita a 
liberdade para plasmar sua própria vida. A capacidade de 
autoprodução em liberdade (autopoiesis) é a suprema digni-
dade do ser humano que não deve ser negada a ninguém. 

Depois do reconhecimento da pessoa como pessoa, 
decisivos são os valores da cooperação e da democra-
cia como valor universal no sentido da participação na vida 
social, da qual as mulheres historicamente foram alijadas. 

Sua ausência desses valores ajudou a consolidar a 
dominação e a subordinação histórica das mulheres. Hoje é 
pela cooperação de ambos, numa ética da solidariedade e do 
cuidado mútuos, que se construirão relações inclusivas e 
igualitárias.. 

A cooperação supõe confiança e respeito mútuo numa 
atmosfera onde a coexistência se funda no amor, na proximi-
dade, no diálogo aberto como tem insistido e mostrado o Pa-
pa Francisco. 

Bem enfatizava o grande biólogo chileno Humberto 
Maturana: a permanência do patriarcalismo e do machis-
mo  representa a tentativa de regressão a um estágio pré-
humano que nos remete ao nível dos chipanzés, societários 
mas dominadores. 

Por isso que a luta pela superação do patriarcalismo é 
uma luta pelo resgate de nossa verdadeira humanidade. Mu-
lheres pelo fato de serem mulheres, ainda hoje, mesmo nos 
países ricos, recebem menor salário fazendo o mesmo traba-
lho. E elas compõem mais da metade da humanidade. 

A democracia participativa e sem fim, fundamentalmen-
te, quer dizer participação, sentido do direito e do dever e 

12 



senso de co-responsabilidade. Antes de ser uma forma de 
organização do Estado, a democracia é um valor a ser vivido 
sempre e em todo o lugar onde seres humanos se encontram. 
Essa democracia não se restringe apenas aos humanos mas 
se abre aos demais seres vivos da comunidade biótica, pois 
se reconhece neles um valor intrínseco e por isso direitos e 
dignidade. A democracia integral possui, pois, uma caracterís-
tica sócio-cósmica. 

A superação da ancestral guerra dos sexos e das políti-
cas opressivas e repressivas contra a mulher se dá na mesma 
proporção em que se introduz e se pratica a democracia real e 
cotidiana. Foi em nome desta bandeira que a grande escritora 
e feminista Virgínia Wolff (1882-1941) podia proclamar: “Como 
mulher não tenho pátria, como mulher não quero pátria, como 
mulher minha pátria é o mundo inteiro”. 

A luta contra o patriarcado supõe um reengendramento 
do homem. Seguramente nessa tarefa ele não conseguiria dar 
o salto de qualidade sozinho e por si mesmo. Daí ser impor-
tante a presença da mulher ao seu lado. Ela poderá evocar 
nos homens o feminino escondido sob cinzas seculares (o 
cuidado, a cooperação, o poder como serviço, etc). Ela pode-
rá ser co-parteira de uma nova relação humanizadora. 

O primeiro a se fazer é privilegiar os laços de interação 
mútua e a cooperação igualitária entre homem e mulher. Aqui 
se impõe um processo pedagógico na linha de Paulo Freire: 
ninguém liberta ninguém, mas juntos, homens e mulheres, se 
libertarão num exercício partilhado de liberdade criadora. 

A partir deste novo contexto devem-se recuperar aque-
les valores considerados antigos e próprios da socialização 

feminina, mas que agora devem ser gritados aos ouvidos dos 
homens e junto com as mulheres procurar vivê-los. Trata-se 
de um ideal humanitário para ambos. Permito-me resgatar 
alguns: 

– As pessoas são mais importantes que as coisas. Ca-
da pessoa deve ser tratada humanamente e com respeito. 

– A violência jamais é um caminho aceitável para a 
solução dos problemas. 

– É melhor ajudar do que explorar as pessoas, dando 
atenção especial aos pobres, aos excluídos e às crianças. 

– A cooperação, a parceria e a partilha são preferíveis 
à concorrência, à autoafirmação e ao conflito. 

– Nas decisões que afetam a todos, cada pessoa tem o 
direito de dizer a sua palavra e ajudar na decisão coletiva. 

– Estar profundamente convencido de que o certo está 
do lado da justiça, da solidariedade e do amor e de que a do-
minação, a exploração e a opressão estão do lado do errado. 

Outrora tais valores, tidos exclusivamente como femini-
nos, foram manipulados pela mentalidade patriarcal para man-
ter as mulheres subordinadas e dóceis. Hoje, com a mudança 
do quadro do mundo e da sociedade, tais valores são aqueles 
que estão no centro do novo tipo de relação homem-mulher. É 
no exercício dessa mutualidade e reciprocidade paritária que 
ambos estão se humanizando. 

 
Leonardo Boff  

Teólogo e escritor 
(Texto extraído da página do autor na internet a fim de ilumi-

nar o tema da 41ª Romaria da Terra)  
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  Encontro preparatório 
 

Para pequenas Comunidades  
e Grupos de Famílias 

 
MULHERES TERRA! 
Preparando a 41ª Romaria da Terra 
 

Ambiente: preferir a formação da assembleia orante em círculo, em 
torno da simbologia do encontro. No centro: toalhas coloridas, flores 
naturais, o cartaz da 41ª Romaria, outros símbolos que lembrem as 

lutas em torno da terra; um pão caseiro ou broas;  
a Bíblia e uma vela. 

Acolhida: é importante o animador do Grupo ou da Comunidade 
preparar o encontro com antecedência. A acolhida ajuda a dar o tom 

da celebração, a formar a assembleia orante. 

 

Canto: Estamos aqui, Senhor, viemos de todo 
lugar. Trazemos um pouco do que somos, pra nossa 
fé partilhar. Trazendo o nosso louvor, um canto de ale-
gria; trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia. 

 
Anim.: Resistência, Cuidado e Diversidade! É a 

provocação que chega da Romaria que celebraremos 
juntos em Mampituba, em fevereiro próximo. Vamos nos 
deixar embalar pelo tema “Mulheres Terra!” e rezar a 
vida que insiste em resistir e se reinventar nas relações 
com a Mãe Terra e nas relações de irmãs e irmãos. Va-

mos rezar a fé em Deus e na solidariedade, fé na organi-
zação e ação dos pequenos, fé na comunidade. 

Recordação: por uns instantes, recordar juntas/os 
as últimas Romarias, os temas e a participação nelas... 

 
A PALAVRA DE DEUS 
Anim.: A luz que ilumina as estradas da vida, as 

estradas da Resistência e do Cuidado, é a Palavra de 
Deus. Vamos rezar juntos uma bela história de protago-
nismo de mulheres, que na sua simplicidade e inteligên-
cia, se tornam exemplos. 

Canto: A Palavra de Deus vai chegando vai... 
Durante o canto, o leitor toma e apresenta a Bíblia; 

ela pode ser passada de mão em mão. Os que trouxe-
ram bíblia, localizem o texto. 

Leitura: Rute 1, 1-7 
Pode-se fazer duas vezes a leitura; leitores e bí-

blias diferentes. Um breve instante de silêncio. 
 
O que o texto diz? 
Anim.: Que início de história! Este texto é apenas 

a abertura de uma bela aventura de vida e Resistência, 
de busca dos direitos, de amizade que liberta e enche a 
vida de graça. Vamos dizer as situações que marcam a 
vida das personagens e suas ações?   

- Um casal migra de sua cidade. Quando e por 
quê? Para onde vão? 
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- Na nova terra, o que encontram? Como fica a 
vida da mãe Noemi? 

- Há a decisão de nova migração, de um retorno. 
Quem volta? O que faz voltar? 

Obs.: O nomes podem indicar personalidade e 
ajudam a compreender a história: 

Elimelec: meu Deus é rei! Indica o tempo das tri-
bos, quando não havia rei humano em Israel. 

Noemi: graça, ou doçura (nos vv. 1,20-21 vai de-
sabafar: “não me chamem Noemi/doçura. Chamem Ma-
ra/amargura). 

Maalon e Quelion: doença e fragilidade. 
Orfa: costas, dar as costas. 
Rute: amiga. 
 
O que o texto nos diz? 
Anim.: Agora, vamos juntos trazer este texto para 

os nossos dias. As situações descritas no livro de Rute 
continuam a acontecer e, mais ainda, iluminam o que 
acontece hoje. 

Leitor 1: Há fome na Terra! Tristemente é uma 
realidade da nossa vida. Por que ainda existe fome so-
bre a Terra? Quais as consequências para a vida das 
pessoas, das famílias? 

Leitor 2: A família de Noemi, tentando a vida nos 
campos de Moab, foi-se terminando: as mortes se suce-
dem. O que esta situação pode indicar para nós, hoje? 

No campo, quais mortes mais acontecem? Quais suas 
causas? 

Leitor 1: “Então Noemi se levantou... ouviu dizer 
que Deus tinha visitado seu povo dando-lhe pão... com 
as duas noras se puseram a caminho”. Como podemos 
interpretar estas atitudes? Quais sentimentos fazem No-
emi tomar atitude? 

Anim.: É importante ligarmos esta Palavra de 
Deus com a nossa vida. O que ela nos ensina? Que for-
ça dá para nossas buscas, nosso sonhos, nossa espe-
rança? 

Canto: Bendita e louvada seja esta santa roma-
ria. Bendito o povo que marcha, bendito o povo que 
marcha tendo Cristo como guia. Sou, sou teu, Senhor! 
Sou povo novo, retirante, lutador! Deus dos peregrinos, 
dos pequeninos, Jesus Cristo redentor! 

 
 Concentração das romeiras/os na 40ª Romaria da Terra em Pontão/RS 

Foto: Rodrigo Schüler de Souza  

15 



Rezando a Palavra 
Anim.: A Palavra é sempre um apelo de comuni-

cação, de diálogo que gera comunhão. Estamos entre 
irmãs e irmãos, e estamos com nosso Deus. No silêncio 
do coração, vamos dizer a Deus a nossa oração. Deixe-
mos que o texto bíblico fale em nós, e respondamos a 
Deus com uma oração silenciosa. 

 
Tempo de silêncio 
Anim.: Vamos agora dizer nossa oração de comu-

nidade, de grupo. Vamos fazer em forma de preces, lem-
brando especialmente as situações e pessoas marcadas 
pelo sofrimento, vamos lembrar os mártires de hoje, va-
mos lembrar as mulheres que são protagonistas do nos-
so tempo. 

Sustentai-nos, ó Deus, com a força do teu Filho! 
Concluir com o canto: Quando o dia da paz 

renascer, quando o sol da esperança brilhar...  
 
Vivendo a Palavra 
 Anim.: A oração bíblica se encaminha para atitu-

des novas. A Palavra nos converte. Por isso, precisamos 
juntos pensar gestos para assumirmos juntos.  Ilumina-
dos por Noemi e Rute, por sua história de busca resis-
tente, de esperança e protagonismo, quais compromis-
sos vamos assumir? 

Conversar e tirar algumas ações para serem reali-

zadas pela comunidade, pelo grupo. 
- Diante da grave realidade que leva as pessoas a 

migrarem... 
- Diante dos direitos dos pequenos e pobres que 

não são respeitados... 
- Diante da comunidade desafiada a ser acolhedo-

ra e misericordiosa... 
- Diante da comunidade convocada a ser profeta 

do bem e da esperança... 
- Diante do Livro de Rute... 
- Diante da 41ª Romaria da Terra que se aproxi-

ma... 
- Com tantas mulheres, Noemis e Rutes de hoje, 

que assumem o protagonismo social e eclesial... 
 
Bênção e despedida 
Anim.: O pão é símbolo do atendimento das ne-

cessidades básicas da vida; é símbolo da providência de 
Deus; é símbolo da partilha e solidariedade. Em busca 
do pão as pessoas caminham, e Deus vai com elas. Di-
ante deste pão, dando-nos as mãos, rezemos a Oração 
da 41ª Romaria da Terra: (Contracapa) 

Anim.: Vamos pedir a bênção de Deus e nos des-
pedir, tendo os olhos e o coração em Rio de Dentro - 
Mampituba, para onde peregrinaremos em romaria no 
dia 13 de fevereiro. 

Sinal da Cruz. Troca de abraço. Partilha do pão.  

16 



13º Acampamento da Juventude 
 
Ele acontecerá nos dias 11 e 12 de fevereiro de 

2018. Já tradicional nas Romarias da Terra, ele está ga-
nhando novo vigor, nova dinâmica e novo jeito de fazer 
acontecer a participação e a organização da juventude. 
Realizam-se momentos de estudo, celebração e partilha 
que precedem o dia da Romaria, envolvendo e prepa-
rando as lideranças juvenis para o Acampamento. 

O objetivo é realizar um processo de animação e 
interação sobre a história das Romarias da Terra e dos 
Acampamentos da Juventude, apropriando-se do tema e 
da conjuntura desta 41ª Romaria, que, nesta edição, 
coloca as mulheres como tema central do debate, desa-
fiando a juventude ao engajamento nas lutas e ações 
voltadas à defesa da Mãe Terra. 

Todas/os são convidadas/os a se inserir nos espa-
ços que o Acampamento e a Romaria da Terra oportuni-
zam, possibilitando o protagonismo da juventude e a 
efetiva vivência da partilha e da comunhão. O processo 
até chegarmos ao Acampamento é de formação e mobi-
lização, mas especialmente de vivência da mística de 
comprometimento e militância que decorre da fé cristã, 
que impulsiona romeiras e romeiros da terra! 

Jovens, lideranças católicas, sociais, comunitárias 
e populares já estão se organizando para viver um gran-

de Acampamento da Juventude na comunidade de Rio 
de Dentro, em Mampituba na Diocese de Osório, que 
trabalhará o tema: Mulheres Terra - Resistência, Cuida-
do e Diversidade. O Acampamento, enfim, será espaço 
para discutir e refletir, com oficinas práticas de diversas 
áreas, ocasionando um momento de fé, celebração e 
mística, de fortalecimento das manifestações e dos es-
paços culturais e também de muita troca de conheci-
mento e energia positiva, para levar adiante a boa notí-
cia anunciada por Jesus.  

Venha você também fazer parte do 13º Acampa-
mento da Juventude do campo e da cidade e deixar a 
sua marca, o seu profetismo. 

 

Pela coordenação do 13º Acampamento da Juventude 

12º Acampamento da Juventude em Pontão/RS 
Foto: Arquivo CPT-RS 
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Encontro preparatório 
 

Para Jovens e Juventudes 
do campo e da cidade 

 
As relações entre feminino e masculino 

Ambiente: um pano, uma vela grande, um pote com terra, 
uma vasilha com água, coisas que usamos em um acampa-
mento (mochila, talheres, caneca, lanterna, canivete e outras 

coisas) junto com o cartaz da 41ª Romaria. 
 

Preparar bem a acolhida 
Música: Maria, Maria (Milton Nascimento) 
Anim.: Seja benvinda irmã, seja benvindo irmão 

com suas histórias. Histórias de vida, de luta e de fé. 
Nossas vidas que se entrelaçam e se completam.  

Leitor 1: Tenho uma boa noticia a todos! No muni-
cípio de Mampituba, dia 13 fevereiro de 2018, vai acon-
tecer a 41ª Romaria da Terra do Rio Grande do Sul. E 
nos dias que antecedem, 11 e 12 de fevereiro teremos o 
13º Acampamento da Juventude. 

Leitor 2: Nesta Romaria vamos refletir o tema Mu-
lheres Terra – Resistência, Cuidado e Diversidade. Ago-
ra, neste encontro, somos convidados a iniciar esta refle-
xão rezando... 

Rezando a nossa vida  
O músico canta uma vez e todos repetem: 

Estes lábios meus, vem abrir, Senhor! (bis) 
Cante esta minha boca sempre o teu louvor! (bis) 
 Seu amor por nós, firme para sempre! (bis) 
 Sua fidelidade dura eternamente! (bis) 
Céus e terra dancem de tanta alegria! (bis) 
Deus com sua justiça nos governa e guia! (bis) 
 Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis) 
 Glória à Trindade Santa, glória a Deus bendito! (bis) 

Aleluia irmãs, aleluia irmãos! (bis) 
Esses Jovens todos à Deus louvação! (bis) 

 

Se possível cantar algumas músicas de animação que o gru-
po conheça e realizar uma dinâmica de integração e descon-

tração. 

Leitura da realidade 
O que sabemos? O animador estimula um cochicho entre os 
participantes, sobre o que sabem em relação à temática da 

Romaria da Terra. Depois de realizado o cochicho, usar este 
texto abaixo pra contribuir no debate. 

Leitor 1: Ao longo do tempo, as mulheres, por 
meio de movimentos feministas, obtiveram muitas con-
quistas, tais como: o direito ao voto, a aposentadoria, a 
lei Maria da Penha e tantas outras. Porém, ainda há mui-
tas barreiras para enfrentar, entre elas: o machismo, o 
tratamento com  inferioridade, a cultura do estupro, a 
baixa representatividade na política e outros tantos desa-
fios. Que realmente haja igualdade entre homens e mu-
lheres.  
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(Teatro) O animador organiza um teatro em forma de diálogo 
com três pessoas, cada qual argumenta: Homem que não 
acredita no machismo e mulher que apresenta razões para 

ainda existir. O terceiro e os demais vão entrando na conversa 
e provocando reações... O animador prepara e combina antes 

alguns argumentos com os personagens. 

 
Anim.: E nós, hoje, temos consciência de igualda-

de entre mulheres e homens? Como nos relacionamos 
em nosso dia a dia? Tratamos todos com igualdade, ou 
superioridade e inferioridade? Não desanimemos, ao 
contrário, esperança! Nossa fé é que nos move na trans-
formação desta sociedade, com igualdade e amor.  

Canto: Coração Livre 
Anim.: Coloquemos esta situação à luz da Palavra 

de Deus. 
Leitura: Rute 2,1-7  
Anim.: Vamos conversar sobre o texto... 
Esperança  
Anim.: E hoje, ainda vemos em nossa sociedade 

pessoas à margem, tendo seus direitos negados? Como 
vemos a mulher dentro destes contextos na luta pelos 
seus diretos? 

Leitor 1: Encontramos em Rute e Noemi sinais de 
esperança, de alternativas. Assim como estas mulheres 
souberam se articular para ter o direito ao alimento, à 
terra e a continuidade de seu projeto de vida, que possa-

mos também nós enxergar e agir na realidade. E para 
isso é fundamental estarmos articulados, seja no campo 
ou na cidade, nas comunidades e bairros, em grupos, 
nas cooperativas, nas escolas, enfim, sendo o jeito de 
Deus ativo, em sua opção preferencial pelos pobres, 
marginalizados e oprimidos.  

Anim.: O que este texto nos faz rezar a Deus? 
Depois de cada prece digamos: Deus de bondade, aco-
lhei nossos pedidos! (Preces de maneira espontâneas) 

Anim.: Este encontro de hoje é também um convi-
te ao Acampamento da Juventude! Forme sua caravana, 
ajude na organização dos jovens, entre em contato com 
a coordenação do Acampamento. Estamos aguardando 
vocês! (No final do encontro articular e conversar) 

Gesto de benção 
Orientação: pegar os potes com a água e a terra pedir que 

dois participantes segurem. 

Anim.: Estendamos nossas mãos sobre esta água 
e esta terra, recordemos o Povo de Deus que sai do de-
serto caminhando em direção à terra da promessa, lem-
bremos o espirito de Deus que paira sobre as águas des-
de o inicio dos tempos, Jesus que faz lama e passa nos 
olhos do cego de nascença, curando.  
Colocar a água na terra, e com a lama o animador convida os 
participantes que com a mão façam sinais de benção no rosto 

uns dos outros. 

Oração da Romaria (na contracapa) 
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Celebração de Envio 
 

 
Orientações 

Reúna antes de partir para a Romaria da Terra a sua comunidade 
ou caravana. Um lugar que envolva o grupo, em círculo, bem próxi-
mos... Colocar alguma vasilha com terra e outra com água no centro 

ou realizar o encontro numa horta, pomar, cultivo familiar... 
 

Estamos todas e todos a caminho... 
 
Canto inicial - saudação - sinal da cruz 
Anim.: Quem são as mulheres que estão aqui ho-

je, a caminho desta Romaria da Terra? Quem são os 
homens que aqui estão? Conseguimos pensar, refletir e 
rezar, ao longo da preparação para a Romaria da Terra, 
o nosso jeito de ser, nosso jeito de lidar e se relacionar, 
como homens e mulheres? E como homens e mulheres, 
o nosso jeito de lidar com a Terra? Ao longo de nossa 
história vemos muitas contradições e exclusões. Um jeito 
de ser masculino que se sobrepôs a um jeito feminino. O 
jeito feminino sempre nos garantiu um olhar para a Di-
versidade, para o Cuidado, em meio a tantas Resistên-
cias. Temos aqui alguns exemplos para partilhar? 

 
Animador motivar cada um/a a pôr suas mãos na terra, ou 

nas plantas, num gesto de carinho e cuidado. 

Canto: Com carinho desenhei este planeta... 
Hino da CF de 2008 

 
Anim.: O papa Francisco na sua mensagem para 

o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, 
em 2016,  renovou o diálogo com „cada pessoa que habi-
ta neste planeta‟ sobre os sofrimentos que afligem os 
pobres e a devastação do meio ambiente. Deus nos deu 
de presente um exuberante jardim, mas estamos a trans-
formá-lo numa poluída vastidão de „ruínas, desertos e 
lixo‟. Não podemos nos render ou ficar indiferentes pe-
rante a perda da biodiversidade e a destruição dos ecos-
sistemas, muitas vezes provocadas pelos nossos com-
portamentos irresponsáveis e egoístas. „Por nossa cau-
sa, milhares de espécies já não darão glória a Deus com 
a sua existência, nem poderão comunicar-nos a sua pró-
pria mensagem. Não temos direito de o fazer‟. 

 
Silêncio (motivar pedido de perdão) 
Canto: Tua Palavra é luz pro meu caminho... 
Leitura: Gn 2, 15  

     ...repetir o canto 
Leitor 1: Papa Francisco na mesma mensagem 

nos alerta que „Deus nos deu a terra para a cultivar e 
guardar com respeito e equilíbrio. Cultivá-la „demasiado‟ 
– isto é, explorando-a de maneira míope e egoísta – e 
guardá-la pouco, é pecado‟. 
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Anim.: Ele continua dizendo, que o primeiro passo 
neste caminho é sempre um exame de consciência, que 
„implica gratidão e gratuidade, ou seja, um reconheci-
mento do mundo como dom recebido do amor do Pai, 
que consequentemente provoca disposições gratuitas de 
renúncia e gestos generosos (…). Implica ainda a cons-
ciência amorosa de não estar separado das outras cria-
turas, mas de formar com os outros seres do universo 
uma estupenda comunhão universal. O crente contempla 
o mundo, não como alguém que está fora dele, mas den-
tro, reconhecendo os laços com que o Pai nos uniu a 
todos os seres‟. 

Canto: Onipotente e bom Senhor! 
 
Neste momento, durante o canto, alguém inicia 

esse gesto e os outros repetem: aproxima-se da vasilha 
com água e molha as suas mãos e as põe em cima da 
cabeça de um de seus irmãos e irmãs. 

 
Leitor 2: Somos romeiras e romeiros a caminho, 

com tantas mulheres que lutam por um mundo melhor!  
Leitor 1: Somos romeiras e romeiros que ousam e 

arriscam dizer ao mundo que a violência, a discrimina-
ção, o desrespeito e o extermínio de nossos povos origi-
nários é um grave atentado contra toda humanidade! 

Leitor 2: Somos romeiras e romeiros que defen-
dem a Terra, dom de Deus. Gritamos contra o latifúndio, 
o agronegócio, a monocultura, tudo que produz a morte! 

 
Canto: Virá o dia em que todos! 

Anim.: O teólogo Leonardo Boff nos ajuda, dizen-
do que „há dez mil anos, a história foi marcada pelo patri-
arcado. Este representou uma via-sacra de sofrimento 
para todas as mulheres. Mas o que foi construído histori-
camente pode ser também historicamente desconstruí-
do. É o que está ocorrendo. Essa é a esperança subja-
cente nas lutas das mulheres oprimidas e de seus alia-
dos entre os homens, esperança de um novo patamar de 
civilização não mais estigmatizado pela dominação do 
homem sobre a mulher. Decisivos são os valores 
da cooperação e da democracia como valor universal no 
sentido da participação na vida social e espiritual. A au-
sência desses valores ajudou a consolidar a dominação 
e a subordinação histórica das mulheres. Hoje é pela 
cooperação de ambos, numa ética da solidariedade e do 
cuidado mútuos, que se construirão relações inclusivas e 
igualitárias. A cooperação supõe confiança e respeito 
mútuo numa atmosfera onde a coexistência se funda no 
amor, na proximidade, no diálogo aberto como tem insis-
tido e mostrado o Papa Francisco‟.  

Leitura: Rute 1,16 
Oração da Romaria (contracapa) 
Pai Nosso  |  Benção 
Anim.: Que todas e todos tenhamos uma boa via-

gem à 41ª Romaria da Terra, em Mampituba. 
Anim.: Romeiras e Romeiros desta caravana!? 
Todos: Presentes na caminhada! 
Canto: Sou, sou teu, Senhor! Sou povo no-

vo, retirante e lutador. Deus dos peregrinos... 
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ORIENTAÇÕES 
ÀS ROMEIRAS E ROMEIROS 

 
 

1. A Romaria da Terra será fruto de uma boa prepa-
ração e reflexão. Por isso não pode faltar entusi-
asmo e empolgação, sobretudo na predisposição 
em encontrar-se e partilhar a vida com as compa-
nheiras/os de caminhada. 

2. O estudo, aprofundamento e encontros sobre o 
tema propostos neste subsídio (e a partir dele) são 
fundamentais para a vivência desta Romaria. 

3. Leve suas bandeiras de pastorais e movimentos. 

4. É tempo de verão, se proteja levando boné, cha-
péu, protetor solar e repelente.  

5. O almoço (sempre motiva-se) seja partilhado! Ca-
da romeira/o leve algo. Mesmo assim no local terá 
a possibilidade de comprar por um preço bem 
acessível. 

6. É preciso água! Em todos os locais será oferecida 
gratuitamente. Motivamos que leve sua garrafa ou 
caneca. 

7. Convide para a Romaria da Terra! Crie oportuni-
dade para um debate sobre o tema, promova em 
sua Comunidade, Paróquia. Ajude a organizar sua 

caravana. Faça ecoar essa opção de luta e defesa 
da Terra. 

8. Motive os jovens para o Acampamento da Juven-
tude que antecede a Romaria. Apresente o materi-
al a eles, envolvendo-os na preparação. 

9. Comunique ao motorista do seu ônibus ou lotação 
o mapa e orientações quanto ao local do evento. 
Todas as indicações de paragens e estaciona-
mento serão dadas no local da Romaria. 

10. Todas as romeiras e romeiros com suas carava-
nas serão acompanhadas/os a partir da sede do 
município de Mampituba. Lá serão conduzidas/os 
pelos jovens do Acampamento até o local da pri-
meira concentração (Comunidade Vila Broca). 

11. Na Vila Broca, todas/os descerão e formaremos 
concentração para a mística inicial e, depois, ca-
minhada. Seguiremos todas/os em romaria, por 
2km, à Comunidade Rio de Dentro, lugar central 
do evento. 

12. Nas vias laterais da comunidade do Rio de Dentro 
é que se encaminhará os carros e ônibus para o 
deslocamento de partida, ao final da romaria. 

13. Programe-se para o encerramento às 16h30min 
após a Celebração Eucarística e envio das/os Ro-
meiras/os. 
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Local da Romaria 
Comunidade Rio de Dentro 
7 km da sede do Município 
 
 
Todas as indicações  
serão dadas em  
Mampituba (sede) 
 
Saindo da BR 101  
em Três Cachoeiras  
até Mampituba são 34 km 
com asfalto RS 494.  
Após, serão 7 km (estrada de terra) 
até o local da Romaria 
Estrada Municipal em boa condição! 

Mapa do território da  
Diocese de Osório 

Litoral Norte do RS 

BR 101 

Expediente 
Coordenação Geral: Dom Jaime Pedro Kohl, Frei Wilson Dallagnol, Padre Rodrigo 
Schüler de Souza, Anelise Becker, Nilvia Pinto Pereira, Jurema Justo, Edson Boff, 
Padre Luciano Motti, Paulo Boff, Gervásio Toffoli, Padre Celso Luis Ciconetto, Valdire-
ne Evaldt, Marcelo Nunes Vieira, Fabiana Scheffer. 
Colaboradores: Luciano Motti, Anelise Becker, Fabrício Raupp, Rodrigo S. de Souza. 
Jornalista: Melissa Maciel (MTb 17111/RS)  
Contatos: CPT - Frei Wilson (51 99911668) Coord.: Padre Rodrigo (51 989447433) 
             Acampamento da Juventude - Anelise e Marcelo (51 997748495) No centro da foto a igreja e Comunidade do Rio de Dentro, 

cercada por bananais e plantações diversas.  

Foto: Luciano Réus Foto: Luciano Réus   
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Oração 

Deus, mãe e pai, fonte de ternura, olha esse teu povo que se põe em romaria! 
Suas filhas e filhos querem Te bendizer, nesta caminhada de Luta e Resistência  

rumo à terra do bem viver. Inspirados por tantas mulheres, também por Rute e Noemi, 
queremos refletir e rezar sobre este tema: “Mulheres Terra”.  

Elas nos conduzem na Diversidade! Deus, que és força e fonte da esperança, 
abençoa e fortalece nossa Romaria. Nosso caminhar seja por causa da Terra, 

nossa Irmã, que criaste com tanto carinho. Amém! 

 

40ª Romaria da Terra em Pontão/RS 
Foto: Arquivo CPT-RS 


