
escola de fé e política
waldemar rossi

30 de Setembro 
Ato ecumênico em solidariedade ao Sínodo da Amazônia



Fogo consome o 
tronco de uma 
árvore na Área 

Nacional de 
Conservação 

Ecológica 
Guarani Ñembi 

Guasu, na região 
de Charagua, na 
Bolívia, onde 
incêndios já 
destruíram 

vários hectares 
de floresta



I Carta de João 3, 11-18

Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o início: que nos amemos uns 
aos outros. Longe de imitarmos Caim que, sendo do Maligno, matou seu irmão. E 
por que o matou? Porque suas obras eram más, enquanto as de seu irmão eram 
justas. Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que 
passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama 
permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é um homicida; ora, 
sabeis que nenhum homicida possui em si mesmo a vida eterna. Nisto 
conhecemos o amor: ele deu sua vida por nós. E nós também devemos dar nossa 
vida pelos irmãos. Se alguém, possuindo os bens deste mundo, vê seu irmão na 
necessidade e lhe fecha seu coração, como o amor de Deus permanece nele? 
Filhinhos, não amemos só com palavras, mas por atos e de verdade.

O ódio é sinal de morte



Profeta da Esperança



Migrante (Peregrino nas estradas)

http://www.youtube.com/watch?v=jzzbQWQs61M


1. Peregrino nas estradas 
de um mundo desigual,
espoliado pelo lucro e 
ambição do capital,

do poder do latifúndio 
enxotado e sem lugar,

já não sei p'ra onde andar.
Da esperança eu me 
apego ao mutirão.

2. Sei que Deus nunca 
esqueceu dos oprimidos o 

clamor
e Jesus se fez humilde, 

solidário e servidor.
Os profetas não se calam, 
denunciando a opressão,
pois a terra é dos irmãos!
E na mesa igual partilha 

tem que haver.

3. Pela força do amor 
o universo tem 
carinho
e o clarão de suas 
estrelas ilumina o 
meu caminho.
Nas torrentes da 
justiça, meu trabalho 
é comunhão,
arrozais florescerão...
E em seus frutos 
liberdade colherei!

Quero entoar um canto novo de alegria
ao raiar aquele dia de chegada em nosso chão!

Com meu povo celebrar a alvorada,
minha gente libertada, lutar não foi em vão!


