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“Vamos recuperar o nosso sentimento de admiração e nosso senso do sagrado
somente se apreciarmos o universo além de nós mesmos como uma experiência
reveladora daquela presença sobrenatural onde todas as coisas passam a existir.”
“A aventura humana depende absolutamente desta qualidade de respeito,
reverência e alegria na Terra e por tudo o que vive e cresce sobre a Terra.”
Thomas Berry, The Great Work, (“A Grande Obra”), 49 e 166

Música de Abertura: Escolha uma música apropriada, se desejado.
Oração de Abertura
Deus do universo, abra nossos olhos para vermos verdadeiramente a sua criação. Faça nascer em nós uma nova consciência
do nosso lugar no seu delicado equilíbrio; transforme nossos corações para que possamos recuperar o nosso sentimento de
respeito e admiração. Acelere o nosso entendimento para que possamos reconhecer a nossa responsabilidade e fortalecer a
nossa determinação para cuidar da Terra, a nossa casa comum. Amém.
Adaptado de “The Web of Life,” Feast of the Universe, (“A Teia da Vida,” Festa do Universo), 37
Leituras de Laudato si’: Sobre o cuidado da nossa casa comum
• “Desde vistas panorâmicas até a forma mais ínfima de existência, a natureza é uma fonte constante de admiração e
reverência. É também uma revelação contínua do divino” (Parágrafo 85, nota de rodapé 55).
• “O universo se desenrola em Deus, que o preenche completamente. Há um significado místico a ser encontrado em
uma folha, em uma trilha de montanha, em uma gota de orvalho, no rosto de uma pessoa pobre” (Parágrafo 233).
• “As montanhas têm altitude e são abundantes, vastas, bonitas, graciosas, brilhantes e perfumadas. Estas montanhas são
o que o meu Amado é para mim. Vales solitários são calmos, agradáveis, frescos, sombreados e fluem com água fresca;
na variedade de seus bosques e no doce canto dos pássaros, eles oferecem recreação abundante e deleite para os sentidos,
e na sua solidão e silêncio, eles nos renovam e dão descanso. Estes vales são o que o meu Amado é para mim” (Parágrafo
234, nota de rodapé 163: Cântico Espiritual).
• “Sentir cada criatura cantando o hino da sua existência é viver com alegria no amor e na esperança de Deus” (Parágrafo
85, nota de rodapé 56).
• “Se abordarmos a natureza e o meio ambiente sem esta abertura ao respeito e à admiração...nossa atitude será a de
senhores, consumidores, exploradores sem escrúpulos, incapazes de estabelecer limites para as suas necessidades
imediatas. Por outro lado, se nos sentirmos intimamente unidos com tudo o que existe, então...o cuidado brotará
espontaneamente” (Parágrafo 11).
Resposta: “Cada Ser No Universo”
Lado 1:
Cada ser no universo
é uma expressão de Deus.
Toda a vida brota para a
existência,
perfeita,
livre,
assumindo formas,
permitindo que as circunstâncias
a completem.

Lado 2:
Deus dá a luz a todas as coisas,
alimenta-as,
mantém-nas,
preocupa-se com elas,
conforta-as,
protege-as,
leva-as de volta para si,
criando sem possuir,
agindo sem esperar,
guiando sem interferir.

Juntas:
É por isso que o
amor de Deus
Está na própria natureza das
coisas,
em cada ser no universo.

Adaptado de “Every Being in the Universe,” Song of the Universe, (“Todos os Seres no Universo,” Canção do Universo), 35
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Reflexão Pessoal
Sugestões:
• Lembra-se de um momento em que você sentiu a natureza como uma revelação do divino? Como foi essa experiência para
você? O que ela te ensinou; como ela te desafiou?
• Como podemos nutrir um sentimento de respeito, admiração e reverência em nossas relações com o mundo material – em nós
mesmos, nos outros?
• O que a frase “o amor de Deus está na própria natureza das coisas” significa para você?
• Como é que a recuperação de um sentimento da sacralidade de todos os seres transformaria nossas sociedades?
Reflexão compartilhada
Expressões de gratidão pela presença de Deus através da criação
Oração de encerramento (juntas)
Deus todo-poderoso,
você está presente em todo o universo e na menor das suas criaturas.
Você abraça com sua ternura tudo o que existe. Derrama sobre nós o poder do seu amor para que possamos proteger a
vida e a beleza.
Ensina-nos a descobrir o valor de cada coisa,
a sermos preenchidos com admiração e contemplação,
a reconhecer que estamos profundamente unidos com todos os seres na nossa jornada em direção à sua luz infinita.
Nós te agradecemos por estar conosco através deles hoje e todos os dias das nossas vidas.
Amém.
Adaptado de “Uma Oração para aNossa Terra,” Laudato si’: Sobre o cuidado da nossa casa comum
Música de encerramento: Escolha uma música apropriada, se desejado.
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