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Enquanto o Papa Francisco estiver discursando à Assembleia Geral da ONU, você 
é convidada a unir-se aos católicos do mundo inteiro em oração para que a sua 

mensagem de cuidado da Terra e cuidado dos pobres seja recebida com abertura 
e determinação para agir.

Convite à Oração

Líder: Nós nos reunimos para tomar conta desta casa que foi confiada a nós. Deus, que nos chama ao com-
promisso generoso, oferece-nos a luz e a força necessárias para continuar no nosso caminho.

Todos: Vamos cantar enquanto caminhamos. Que as nossas lutas e a nossa preocupação por este planeta 
nunca tirem a alegria da nossa esperança.

(Laudato si' [LS], 244-245)

Música de abertura:  Escolha uma música apropriada, se desejado.

Leitor 1: São Francisco de Assis nos lembra que a nossa casa comum 
é como uma irmã com quem partilhamos nossa vida e uma 
bela mãe que abre seus braços para nos abraçar.

Leitor 2: Essa irmã agora clama por nós por causa do mal que nela 
infligimos através do nosso uso e abuso irresponsável dos 
bens com os quais Deus a agraciou. Nós viemos a nos ver 
como seus senhores e mestres, com direito a saqueá-la 
à vontade. A violência presente em nossos corações, 
feridos pelo pecado, também se reflete nos sintomas 
da doença evidente no solo, na água, no ar e em 
todas as formas de vida. É por isso que a própria 
Terra, sobrecarregada e devastada, está entre 
os mais abandonados e maltratados de nossos 
pobres; ela “geme em dores de parto” (Rm 8, 
22). Nós nos esquecemos que nós mesmos 
somos pó da terra; nossos próprios corpos são 
feitos de seus elementos, nós respiramos seu 
ar e recebemos vida e refrigério de suas águas.
(LS 1-2)

Breve pausa para reflexão



Ladainha de Lamento

Líder: Nós nos esquecemos de quem somos, 
Nós nos alienamos do desdobramento do cosmos, 
Nós nos tornamos estranhos aos movimentos da terra, 
Nós viramos as costas para os ciclos da vida.

Resposta:  Nós nos esquecemos de quem somos.

Líder: Nós temos procurado apenas a nossa própria segurança, 
Nós exploramos simplesmente para nossos próprios fins, 
Nós distorcemos o nosso conhecimento, 
Nós abusamos do nosso poder.

Resposta:  Nós nos esquecemos de quem somos.

Líder: Agora a terra é estéril, 
As águas estão envenenadas, 
E o ar está poluído.

Resposta:  Nós nos esquecemos de quem somos.

Líder: Agora, as florestas estão morrendo, 
As criaturas estão desaparecendo, 
E os seres humanos estão sofrendo.

Resposta:  Nós nos esquecemos de quem somos.

Líder: Pedimos perdão, 
Pedimos o dom da lembrança, 
Pedimos a força para mudar.

Resposta:  Que nós possamos nos lembrar de quem somos.

Adaptado de “Declarações Interfé e Recurso de Observância do Culto” 
(Interfaith Declarations and Worship Observance Resource)

(Conferência Norte-Americana de Religião e Ecologia)

Leitor 1: O ambiente humano e o ambiente natural deterioram-se juntos... Na verdade, a deterioração do meio 
ambiente e da sociedade afeta as pessoas mais vulneráveis   do planeta: “os efeitos mais graves de todos os 
ataques sobre o meio ambiente são sofridos pelos mais pobres”. (LS 48)

Leitor 2: Temos de perceber que uma abordagem ecológica verdadeira  torna-se uma abordagem social; ela deve 
integrar questões de justiça em debates sobre o meio ambiente, de modo a ouvir. (LS 49)

Leitor 1: Não podemos esperar curar o nosso relacionamento com a natureza e com o meio ambiente sem curar 
todas as relações humanas fundamentais. (LS 119)



Reflexão
Sugestões:

•	 Como temos experimentado a deterioração mútua do ambiente natural e da sociedade em nossa cultura?
•	 Como as pessoas mais vulneráveis   foram impactadas por essa deterioração mútua?
•	 Que desafios esta deterioração mútua nos apresenta? À nossa nação? À sociedade global?

Partilha, se desejado

Leitor 1: A mudança climática é um problema global, com graves implicações: ambientais, sociais, econômicas, 
políticas e para a distribuição de mercadorias. Ela representa um dos principais desafios que a humani-
dade enfrenta em nossos dias. (LS 23)

Leitor 2: Política e negócios têm sido lentos para reagir de uma maneira compatível com a urgência dos desafios 
que confrontam o nosso mundo... no entanto, há razão para esperar que a humanidade, no alvorecer 
do século XXI, será lembrada por ter generosamente assumido suas sérias responsabilidades. (LS 165)

Leitor 1: Os seres humanos, embora capazes do pior, também são capazes de se elevar acima de si mesmos, esco-
lhendo de novo o que é bom, e fazer um novo começo... (LS 205)

Para reflexão contínua: Que “novo começo” a mensagem de Francisco chama-o(a)  a realizar? Chama-nos a realizar em 
comunidade?

Oração de Intercessão (Adaptada de Uma Oração para a Nossa Terra, LS)

Líder:  Deus do universo, preenche-nos com paz,

Resposta:  para que possamos viver como irmãos e irmãs, não prejudicando ninguém.

L:  Ajude-nos a salvar os abandonados e esquecidos desta terra,

R:  tão preciosos aos seus olhos.

L:  Traga cura às nossas vidas,

R:  para que possamos proteger o mundo e não nos aproveitarmos dele, para que possamos semear beleza, 
não poluição e destruição.

L:  Toque os corações daqueles que olham apenas para o ganho

R:  à custa dos pobres e da Terra, nosso lar.

L:  Ensina-nos a descobrir o valor de cada coisa, a sermos preenchidos com admiração e contemplação,

R:  para reconhecer que estamos profundamente unidos a todas as criaturas.

L:  Desperte os ouvidos dos delegados da Assembleia Geral da ONU,

R:  para que possam abraçar e responder à mensagem do Papa Francisco.

Intenções adicionais, se desejado.



Oração de Encerramento (Extraído de Uma Oração Cristã em União com a Criação, LS)

Deus de amor, mostra-nos o nosso lugar no mundo
como canais de seu amor
para que todas as criaturas desta terra,
para que nenhuma delas seja esquecida em sua visão.

Ilumina aqueles que possuem poder e dinheiro, para que
possam evitar o pecado da indiferença,
para que possam amar o bem comum,
ajudar os fracos,
e cuidar deste mundo em que vivemos.

Os pobres e a terra estão clamando.
Ó Senhor, envolve-nos com o seu poder e luz,
ajuda-nos a proteger toda a vida,
a nos prepararmos para um futuro melhor,
para a vinda do seu Reino
de justiça, paz, amor e beleza.

Louvado seja você!
Amém.

Rito da Paz: Por favor, ofereçam um sinal de paz àqueles ao seu redor e à Mãe Terra, nosso lar.

www.cscsisters.org
09.15/


