Atualização do Escritório de Justiça Internacional da Santa
Cruz: Comemore o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da
Criação
Read this message in English.
Lea este mensaje en Español.
Lire ce message Français.

Queridas amigas,
Como vocês sabem, o Papa Francisco designou recentemente o dia 1º de setembro como um dia
anual de oração pelo cuidado da criação para os católicos em todo o mundo. Em observância
deste dia, nós convidamos vocês a orar e a refletir sobre "Uma oração para a Nossa Terra", que
aparece ao final da encíclica Laudato Si' e segue abaixo.
Nós também encorajamos vocês a se unirem ao Papa Francisco endossando a Petição Católica
pelo Clima (do Movimento Católico Global pelo Clima), que convida os líderes políticos a se
comprometerem com ação climática ambiciosa, suficiente para manter o aumento da
temperatura global abaixo do perigoso limite de 1,5° C, e ajudar as pessoas e as nações mais
pobres do mundo a lidar com os impactos da mudança climática. Para acessar a petição em seu
idioma, clique aqui.
Em oração à Mãe Terra, nosso lar comum,
Mary
Mary Turgi CSC, Directora
Escritório de Justiça Internacional da Santa Cruz

Oração pela nossa terra
Deus Omnipotente,
que estais presente em todo o universo
e na mais pequenina das vossas criaturas,
Vós que envolveis com a vossa ternura
tudo o que existe,
derramai em nós a força do vosso amor
para cuidarmos da vida e da beleza.
Inundai-nos de paz,
para que vivamos como irmãos e irmãs
sem prejudicar ninguém.

Ó Deus dos pobres,
ajudai-nos a resgatar
os abandonados e esquecidos desta terra
que valem tanto aos vossos olhos.
Curai a nossa vida,
para que protejamos o mundo
e não o depredemos,
para que semeemos beleza
e não poluição nem destruição.
Tocai os corações
daqueles que buscam apenas benefícios
à custa dos pobres e da terra.
Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa,
a contemplar com encanto,
a reconhecer que estamos profundamente unidos
com todas as criaturas
no nosso caminho para a vossa luz infinita.
Obrigado porque estais connosco todos os dias.
Sustentai-nos, por favor, na nossa luta
pela justiça, o amor e a paz.
—Santo Padre Francisco, Laudato si’: Sobre o cuidado da casa comum

